
 
 

Barn- och utbildningsnämnden 

Protokoll 
2013-09-11 

 
Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, stadshuset, 2013-09-11, kl 14:00-17:00 
  

Beslutande Annica Moberg (S) Per Holm (KD) 
 Marie Eriksson (S) Marina Andersson (M) 
 Robert Roos (S) Christina Örnebjär (FP) 
 Rosita Strömberg (S) Per-Arne Mårstad (C) 
 Erik Jönsson (S) Andreas Tranderyd (MP) 
 Eva Palmqvist (S)   
   
Närvarande, ej tjg ers Mohammed Bahram Hassan (S) Elisabeth Berglund (V) 
 Peter Franzen (S) Annelie Neuzil (M) 
 Anna Brorsson (S)   
   
Övriga Jukka Tekonen, 

Tf. förvaltningschef  

Henrik Bader, 

Förvaltningsekonom § 81-85 

 Rolf Östman, 

Verksamhetschef         § 81-90 

Anders Bäcklin, 

Nämndsekreterare 

 Per Berneståhl, 

kvalitetssamordnare § 81-90 

 

   

 

Sekreterare ...................................................... §§ 80-90 

 Anders Bäcklin  

 

Ordförande ...................................................... 

 Annica Moberg 

 

Justerare ...................................................... 

 Per-Arne Mårstad 

 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 

Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 

  

Sammanträdes- 

datum 
2013-09-11 

 

Datum för 

uppsättande 

 Datum för nedtagande   

 

Förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningen, stadshuset 

 Lillemor Holgersdotter 

Underskrift ...................................................... 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

                                     

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11 § 80 Dnr BUN 2013/111 

KPMG informerar om enkät - övergripande granskning, Barn- och 

utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 

KPMG kommer och vill träffa ledamöter, ersättare samt förvaltningschef för att 

presentera och diskutera det sammanställda resultatet på enkätundersökningen som 

genomfördes i våras. 

 

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 2013-09-11 § 81 Dnr  

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Tf. förvaltningschef Jukka Tekonen informerar om det aktuella läget i förvaltningen. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11 § 82 Dnr BUN 2013/353 

Val av ordförande till arbetsutskottet 

Ärendebeskrivning 

Stefan Svensson (S) har avsagt sig sin plats i barn- och utbildningsnämnden. Eftersom 

Stefan Svensson även varit ledamot i arbetsutskottet behöver ett fyllnadsval göras. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer  

1. Annica Moberg (S) till ordinarie ledamot i arbetsutskottet (plats 1) samt  

2. utser Annica Moberg (S) till ordförande i arbetsutskottet. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer  

1. Annica Moberg (S) till ordinarie ledamot i arbetsutskottet (plats 1) samt  

2. utser Annica Moberg (S) till ordförande i arbetsutskottet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11 § 83 Dnr BUN 2013/300 

Delårsbokslut 2013 

Ärendebeskrivning 

Tf förvaltningschef Jukka Tekonen och förvaltningsekonom Henrik Bader informerar 

om delårsbokslut för barn- och utbildningsnämnden per den 31 juli 2013 samt 

helårsprognos. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Annica Moberg (S) föreslår att nämnden antar delårsrapport med tilläggsrapport samt 

uppdrar förvaltningen att fortsätta arbeta för en budget i balans. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden antar delårsrapporten och tilläggsrapporten samt uppdrar förvaltningen att 

fortsätta arbeta för en budget i balans. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11 § 84 Dnr BUN 2013/170 

Budget 2014 och flerårsbudget 2015-2016 

Ärendebeskrivning 

Tf. förvaltningschef Jukka Tekonen informerar om redaktionella ändringar i det förslag 

till budget för år 2014 och flerårsbudget för åren 2015-2016 gällande barn- och 

utbildningsnämndens verksamhetsområden som nämnden fattat beslut om vid 

junisammanträdet. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11 § 85 Dnr BUN 2013/303 

Sommarverksamhet, förskola/fritidshem 2013 

Ärendebeskrivning 

Information om resultaten av utvärderingen av årets sommarverksamhet för förskolan 

och fritidshem. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Annica Moberg (S) föreslår att ärendet återremitteras. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för att 

återkomma med en skriftlig rapport. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11 § 86 Dnr  

Informationsärende - förskoleverksamhet 

Ärendebeskrivning 

Information om det aktuella läget samt framtida behov inom förskoleverksamheten. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets behandling 

Förslag  

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet genom Marie Eriksson (S) föreslår 

arbetsutskottet att föreslå barn- och utbildningsnämnden att ge barn- och 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar ta fram en 

plan för förskolans utbyggnad i Kumla utifrån visionen Kumla 25000 invånare år 2025. 

 

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

barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter om fortsatt behov av 

förskoleplatser i Vialundsområdet. 

 

Propositionsordning 

Arbetsutskottet godkänner propositionsordningen. Ordförande ställer förslagen mot 

varandra och finner att arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att ge 

barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar 

ta fram en plan för förskolans utbyggnad i Kumla utifrån visionen Kumla 25000 

invånare år 2025. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta att ge barn- och 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar ta fram en 

plan för förskolans utbyggnad i Kumla utifrån visionen Kumla 25000 invånare år 2025.  

 

Reservationer 

Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Förslag  

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet genom Annica Moberg (S) föreslår barn- och 

utbildningsnämnden att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans 

med berörda förvaltningar ta fram en plan för förskolans utbyggnad i Kumla utifrån 

visionen Kumla 25000 invånare år 2025. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Per Holm (KD) föreslår barn- och utbildningsnämnden att ge barn- och 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter om fortsatt behov av 

förskoleplatser i Vialundsområdet. 

 

Propositionsordning 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner propositionsordningen. Ordförande ställer 

förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden ger barn- och 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar ta fram en 

plan för förskolans utbyggnad i Kumla utifrån visionen Kumla 25000 invånare år 2025. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 

tillsammans med berörda förvaltningar ta fram en plan för förskolans utbyggnad i 

Kumla utifrån visionen Kumla 25000 invånare år 2025. 

 

Reservationer 

Per Holm (KD) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11 § 87 Dnr BUN 2013/244 

Medborgarförslag byta ut datorerna på Vialundskolan 

Ärendebeskrivning 

Det har inkommit ett medborgarförslag där det önskas att datorer på Vialundsskolan 

byts ut då datorerna anses vara långsamma. Tf. förvaltningschef Jukka Tekonen har 

tillsammans med tf. verksamhetschef Rolf Östman tagit fram ett förslag till yttrande där 

det bland annat framgår att datorerna på Vialundskolan är antingen nya för i år eller från 

förra året samt att planerat utbyte av datorerna är 2015-2016. Anledningen till att 

datorerna upplevs som långsamma är andra än åldern på datorerna. Det trådlösa nätet 

har haft begränsad kapacitet, och de stationära datorerna har relativt litet internminne. 

IT-service arbetar kontinuerligt för att förbättra prestandan i näten och datorerna.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och ser medborgarförslaget som besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och ser medborgarförslaget som besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11 § 88 Dnr BUN 2013/305 

Sammanställning föräldraenkät förskola 2013 

Ärendebeskrivning 

Kvalitetssamordnare Per Bernestål informerar om resultatet av den enkät som 

genomfördes bland vårdnadshavare med barn i förskolan våren 2013. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Arbetsutskottets behandling 

Förslag 

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

återremittera ärendet för att ytterligare höja svarsfrekvensen samt uppdra åt 

förvaltningen att se över metod och tillvägagångssätt för enkätundersökningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att  

1. återremittera ärendet till förvaltningen för att ytterligare höja svarsfrekvensen samt  

2. uppdra åt förvaltningen att se över metod och tillvägagångssätt för 

enkätundersökningen. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att   

1. återremitterar ärendet till förvaltningen för att ytterligare höja svarsfrekvensen samt  

2. uppdrar åt förvaltningen att se över metod och tillvägagångssätt för 

enkätundersökningen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11 § 89 Dnr BUN 2013/294 

Sammanställning av elevenkät 2013 

Ärendebeskrivning 

Intendent/kvalitetssamordnare Per Bernestål informerar om resultatet av den elevenkät 

som genomfördes i årskurserna 5 och 8 våren 2013. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11 § 90 Dnr BUN 2013/355 

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av delegationsbeslut   

248/13 Inskrivning i grundsärskola Skollagen 7 kap 5 § SFS 2010:800, Maud Frimodig  

2013-06-26 

249/13-257/13 Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl SL10:32, Jukka Tekonen 

258/13 Ansökan om byte av skola av särskilda skäl SL 10 kap 30 § Maud Frimodig 

259/13-277/13 Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl SL 10:32, Jukka Tekonen 

2013-08-07 -13-08-23 samt 309/13 2013-08-14 

Avstängning från plats i förskola, familjedaghem och fritidshem, BUN 2013/278 - 

2013/309 

Jukka Tekonen 2013-08-22 

309/13 Önskemål om placering i förskoleklass, SL 9:15, Jukka Tekonen 2013-09-02 

 

Frånvarorapportering         

2013/186 Lillskolan 2013-04-12 

2013/316 Skogstorp 2013-08-20 

2013/317 Skogstorp 2013-08-20 

2013/318 Skogstorp 2013-08-20 

2013/319 Skogstorp 2013-08-20 

2013/320 Skogstorp 2013-08-20 

2013/321 Skogstorp 2013-08-20 

2013/322 Skogstorp 2013-08-20 

 

Klagomålsärenden 

2013/295 Skogstorp, nytt 

 

Anmälan till huvudman ang kränkande behandling 

2013/256 Norrgården, öppet 

2013/257 Norrgården, öppet 

2013/323 Skogstorp, öppet 

2013/326 Skogstorp, öppet 

2013/327 Skogstorp, öppet  

2013/328 Skogstorp, öppet  

2013/329 Skogstorp, öppet  

2013/330 Skogstorp, öppet  

2013/348 Tallängen, avslutat 

 

 

Skolinspektionsärenden 

2012/187 Skogstorp, öppet 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

2013/76 Vialund, öppet 

2013/310 Skogstorp, nytt 

2013/311 Fylsta, nytt/avslutat 

 

Protokollsutdrag 

Dnr KS 2013/685 

Tillförordnad förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen utser Rolf Östman till tf. förvaltningschef barn- och 

utbildningsförvaltningen för perioden 1 juni – 4 augusti 2013, utser konsult Jukka 

Tekonen till tf. förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen för perioden 5 

augusti 2013 – 31 oktober 2013, samt beslutar om en tillfällig organisationsförändring 

på barn- och utbildningsförvaltningen från 5 augusti dock längst t.o.m. 31 december 

2013. 

 

Dnr KS 2013/455 

Ställföreträdande förvaltningschef – miljö och byggnadsförvaltningen 

Kommunstyrelsen entledigar Per Flodström från uppdraget som ställföreträdande 

förvaltningschef för miljö- och byggnadsförvaltningen från och med den 1 juli 2013. 

Förordnar Caroline Fornbrant som ställföreträdande förvaltningschef för miljö- och 

byggnadsförvaltningen från den 1 juli 2013. 

 

Dnr KS 2012/1075 

Barnbokslut 2012 samt bilaga med uppföljning 

Kommunstyrelsen antar uppföljningen av barnbokslut för 2012. Kommundirektören får 

i uppdrag att ta fram en populärutgåva för internt och externt bruk samt att till 

kommande års barnbokslut se över formuleringen av åtgärder för att lättare koppla 

kostnader till respektive åtgärd. 

 

Dnr KS 2013/690 

Nämndernas månadsrapporter  

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporterna med fortsatt uppdrag till nämnderna 

att arbeta för en budget i balans. 

 

Dnr KS 2012/793 

Nya bestämmelser och riktlinjer för föreningsbidrag samt tjänsteskrivelse och förslag  

Kommunfullmäktige antar allmänna bestämmelser för föreningsbidrag i Kumla 

kommun och delegerar till KS att fatta beslut om riktlinjerna för de olika 

bidragsformerna samt beslutar att bidragsbeslut ska meddelas skriftligt till 

kommunstyrelsen. 

 

Dnr KS 2013/611 

Revisionsberättelse för Kumla kommun för 2012. 

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, övriga nämnder samt de enskilda 

förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för räkenskapsåret och godkänner revisionen 

i sin helhet, och att revisionsrapporten därmed läggs till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Dnr KS 2013/552 

Justering av barn- och utbildningsnämndens budget 

Kommunfullmäktige utökar barn- och utbildningsnämndens budget med 8,0 mkr, varav 

5,0 mkr avser behovsförändringar och 3,0 mkr avser kvalitetsökning. 

 

Dnr KS 2013/634 

Remiss – Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län samt 

promemoria 

Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande. 

I förslag till yttrande framgår att Kumla kommun instämmer i promemorians slutsats att 

den regionala tillväxtpolitiken kommer att stärkas genom det ökade inflytandet, lokalt 

och regionalt, och övertagna ansvar för statliga tillväxtresurser som ett bildande av en 

region med ett direktvalt regionfullmäktige innebär. Detta kommer att öka det 

demokratiska inflytandet och skapa högre legitimitet. Kumla kommun tillstyrker därför 

förslaget om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, där Örebro län och Gävleborgs län 

ska omfattas. 

 

Valärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Annica Moberg (S) är ny ordförande i barn- och utbildningsnämnden efter Stefan 

Svensson (S) från 1 augusti 2013. 

Peter Franzén (S)är ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Morgan Gustafsson 

(S). 

Anna Brorsson (S) är ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Rosita Strömberg 

(S) som blivit ordinarie ledamot. 

 

Politiska lärlingar 

Thomas Vuolo (M) är politisk lärling i barn- och utbildningsnämnden 20 augusti 2013 – 

20 februari 2014. Ansvarig handledare är Marina Andersson (M). 

 

Lars-Erik Fallén (S) är politisk lärling i barn- och utbildningsnämnden 1 september 

2013 – 31 mars 2014. Ansvarig handledare är Annica Moberg (S). 

 

Detaljplaner 

Detaljplan Västra Parken 

Utställd för granskning 

Gamla brandstationen, Västra Drottninggatan. 

Detaljplanens syfte är att en fastighetsreglering för området kan möjliggöra för handel, 

kontor, kultur eller förskola i framtiden. 

Sista inlämningsdag för synpunkter 16 september 2013. 

 

 

Detaljplan Kv.Urmakaren 

Samrådsförslag 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggande av flerbostadshus på del av kvarteret 

Urmakaren. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Inbjudan 

Örebro läns bästa skolkommun - Inbjudan 

Lärarförbundet utser varje år Bästa skolkommun. 

Datum: 9 oktober 

Tid 11:00 – program finns på buf 

Plats: Naturens hus 

Anmälan senast 3 oktober till lararforbundet@lekeberg.se 

Frågor besvaras av Jan Hörman, 070-547 45 38 

 

Rapport 
Ny rapport från Rädda Barnen maj 2013 

Rädda Barnen har i en ny nationell kartläggning undersökt det förebyggande stödet för 

barn och unga i utsatta situationer. Resultaten visar stora skillnader mellan kommuner 

och mellan stadsdelar. Rädda Barnen vill se en lagstiftad garantinivå för det sociala 

skyddsnätet för barn 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
 

 

 

 

 

 


