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Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-10 § 114 Dnr BUN 2014/467 

Ekonomisk rapport oktober 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Hanna Jonasson lämnar rapport över det aktuella ekonomiska 
läget i förvaltningen för oktober. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för 
vidarebefordran till kommunstyrelsen och uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbeta 
för en budget i balans. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för 
vidarebefordran till kommunstyrelsen och uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbeta 
för en budget i balans. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-10 § 115 Dnr BUN 2014/468 

Ekonomisk rapport november 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Hanna Jonasson lämnar rapport över det aktuella ekonomiska 
läget i förvaltningen för november. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för 
vidarebefordran till kommunstyrelsen och uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbeta 
för en budget i balans. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för 
vidarebefordran till kommunstyrelsen. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-10 § 116 Dnr BUN 2014/328 

Rapport åtgärder för förbättrat resultat i elevenkät 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 4 september 2014, § 86, att uppdra åt 
förvaltningen att fortlöpande under hösten rapportera vilka åtgärder som genomförs 
för att förbättra resultaten av årets elevenkät. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-10 § 117 Dnr BUN 2014/165 

Tillämpning av placering vid förskole- och skolenhet 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrog den 23 april 2014, § 55, åt arbetsutskottet att 
formulera uppdrag till barn- och utbildningschefen gällande tillämpning av placering till 
förskole- och skolenheter. Barn- och utbildningsnämndens ordförande formulerade ett 
förslag till uppdrag i en skrivelse. 
 
Den 28 maj 2014, § 55, antog arbetsutskottets förslaget till uppdrag till barn- och 
utbildningschefen enligt skrivelsen samt uppdrog åt förvaltningen att återkoppla 
uppdraget vid nämndens andra sammanträde i höst. 
 
Uppdraget består av ta fram former för en tydlig tillämning vid placering av 
barn/elever utifrån det fria valet. Hänsyn ska tas till lokalernas begränsningar så att 
förskolorna/skolorna får en jämnare fördelning av barn/elever för att uppnå en så bra 
pedagogisk miljö som möjligt. Detta är viktigt både ur ett resursperspektiv och ett 
arbetsmiljöperspektiv både för barn/elever och personal. Ambitionen är att samtliga 
förskolor/skolor i Kumla kommun ska erbjuda bra kvalité och vara attraktiva. När 
antalet barn antingen blir färre eller fler än lokalerna är avsedda för riskerar detta att 
försvåra den ambitionen. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  
1. antar utredningarna  
2. beslutar att förvaltningen kan placera barn i förskolan över hela kommunen vid 
behov 
3. beslutar att anvisningsskola ska styras utifrån folkbokföringsadressen, inte från var 
barnet gått förskola, 
4. uppdrar till förvaltningen att se över om turordningsreglerna till barnomsorgen 
behöver revideras eller inte, 
5. avskaffar det organiserade valet inför årskurs 6, 
6. beslutar att urvalsprinciper vid önskemål om viss skola ska vara: 
    1. Upptagningsområde 
    2. Syskonförtur 
7. definierar syskonförtur som barn boende på samma folkbokföringsadress 
8. beslutar att det ska vara möjligt för vårdnadshavarna att ställa sig i kö till en viss 
skola. Omvårdnadshavarna tackar nej till erbjudande om sådan plats ska ansökan 
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hamna sist i kön. Turordningen för kön ska vara: 
     1. Syskonförtur 
     2. Anmälningsdatum 
9. uppdrar åt förvaltningen att utvärdera förändringarna och rapportera resultatet vid 
nämndens andra sammanträde hösten 2015. 

Arbetsutskottets beslut 

Överlämnar ärendet för beslut i nämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Yrkanden 
Per Holm (KD) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
1. om följande tillägg till punkt 2 (att förvaltningen kan placera barn i förskolan över 
hela kommunen vid behov): efter behov vid långa avstånd ska det finnas en 
tidsbegränsning i beslutet,  
2. att punkt 5 (avskaffar det organiserade valet inför årskurs 6) tas bort. 
 
Godkänd propositionsordning  
Ordföranden ställer bifall till förvaltningsens förslag punkterna 1,3,4,6,7,8 och 9 mot 
avslag. 
Ordföranden finner att bifall till förvaltningsens förslag punkterna 1,3,4,6,7,8 och 9 
vunnit majoritet. 
 
Ordföranden ställer bifall till förvaltningens förslag punkt 2 mot avslag. 
Ordföranden finner att bifall till förvaltningens förslag punkt 2 vunnit majoritet. 
 
Ordföranden ställer bifall till förvaltningens förslag punkt 5 mot avslag. 
Ordföranden finner att bifall till förvaltningens förslag punkt 5 vunnit majoritet. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  
1. antar utredningarna  
2. beslutar att förvaltningen kan placera barn i förskolan över hela kommunen vid 
behov 
3. beslutar att anvisningsskola ska styras utifrån folkbokföringsadressen, inte från var 
barnet gått förskola, 
4. uppdrar till förvaltningen att se över om turordningsreglerna till barnomsorgen 
behöver revideras eller inte, 
5. avskaffar det organiserade valet inför årskurs 6, 
6. beslutar att urvalsprinciper vid önskemål om viss skola ska vara: 
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      1. Upptagningsområde 
      2. Syskonförtur 
7. definierar syskonförtur som barn boende på samma folkbokföringsadress 
8. beslutar att det ska vara möjligt för vårdnadshavarna att ställa sig i kö till en viss 
skola. Omvårdnadshavarna tackar nej till erbjudande om sådan plats ska ansökan 
hamna sist i kön. Turordningen för kön ska vara: 
      1. Syskonförtur 
      2. Anmälningsdatum 
9. uppdrar åt förvaltningen att utvärdera förändringarna och rapportera resultatet vid 
nämndens andra sammanträde hösten 2015. 

Reservationer 

Reservationer 
Per Holm (KD), Margareta Engman (M), Kajsa Rosén (FP), Per-Arne Mårstad (C) och 
Annelie Neuzil reserverar sig till förmån för Per Holms (KD) förslag. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-10 § 118 Dnr BUN 2014/584 

Sammanställning klagomålsärenden 

Ärendebeskrivning 

Kravet på klagomålshantering regleras i 4 kap 8 § skollagen. Alla kommuner är skyldiga 
att ha rutiner för klagomålshantering. Förvaltningen sammanställder eventuella 
klagomål och redovisar dem för nämnden. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner sammanställningen av klagomål och 
synpunkter och lägger den till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner sammanställningen av klagomål och 
synpunkter och lägger den till handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-10 § 119 Dnr BUN 2014/583 

Sammanträdestider 2015 samt januari 2016 

Ärendebeskrivning 

Administrative chefen har tillsammans med nämndsekreterargruppen utarbetat 
förslag till sammanträdestider 2015 och januari 2016 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt facknämnderna.  
 
Det kommungemensamma förslaget innehåller inga datum för det partigemensamma 
gruppinformationsmötet, utan det överlämnas till respektive nämnd att besluta om 
det ska förekomma eller inte.  
 
Hänsyn är tagen till Regionstyrelsens sammanträdestider. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar Nämnd för det livslånga lärandet att 
anta förslaget till sammanträdestider 2015 och januari 2016. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att gruppmötet/extranämnden onsdagen 
den 14 januari 2015 flyttas till tisdag den 13 januari 2015 kl. 17:00 samt att alla 
gruppmöten startar kl. 17:00. I övrigt inga förändringar i förslaget. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar Nämnd för det livslånga lärandet att 
anta förslaget till sammanträdestider 2015 och januari 2016 enligt handling. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-10 § 120 Dnr BUN 2014/554 

Uppföljning av handlingsplan för personer med begränsad 
funktionsförmåga 2014 

Ärendebeskrivning 

Handlingsplan för personer med begränsad funktionsförmåga följs upp årligen. 
Förvaltningen presenterar förslag på uppföljning för 2014. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar uppföljningen för 2014 av Handlingsplan för 
personer med begränsad funktionsförmåga. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar uppföljningen för 2014 av Handlingsplan för 
personer med begränsad funktionsförmåga. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-10 § 121 Dnr BUN 2014/556 

Uppföljning av folkhälsoplanen 2014 

Ärendebeskrivning 

Folkhälsoplanen är utgångspunkt för folkhälsoavtalet som skrevs mellan Örebro läns 
landsting, norra länsdelen, Örebro kommun, västra länsdelen, och södra länsdelen där 
Kumla ingår tillsammans med Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund. Därutöver har 
landstinget skrivit avtal med Örebro läns idrottsförbund och Örebro läns 
bildningsförbund. Av folkhälsoavtalen framgår kommunernas åtaganden, landstingets 
åtaganden och gemensamma åtaganden. Syftet med avtalet är att främja en god och 
jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan berörda organisationer.  
 
Kumla kommuns handlingsplan anger ett antal mål och delmål som är viktiga för att 
uppfylla åtagandena i folkhälsoavtalet med landstinget. Mål och delmål följs upp 
årligen av nämnderna. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till uppföljning 2014 av aktivitetsplan för 
Folkhälsoplan 2012-2015. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till uppföljning 2014 av aktivitetsplan för 
Folkhälsoplan 2012-2015. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-10 § 122 Dnr BUN 2014/576 

Uppföljning av resursfördelningssystem 

Ärendebeskrivning 

I april beslutade barn- och utbildningsnämnden om ett förslag till reviderat 
resursfördelningsmodell för verksamheterna för att stärka likvärdigheten. För att 
säkerställa kvaliteten i modellen har nämnden uppdragit åt förvaltningen att följa upp 
den. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår att nämnden godkänner uppföljningen och beslutar att 
tilldelningen per barn i förskolan ska vara oberoende om de är 15-timmarsbarnen eller 
inte. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen och beslutar att tilldelningen 
per barn i förskolan ska vara oberoende om de är 15-timmarsbarnen eller inte. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-10 § 123 Dnr BUN 2014/585 

Läs- och arbetsårets förläggning 2015/2016 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om läs- och arbetsårets förläggning. Enligt 
skollagen ska arbetsåret omfatta minst 178 skoldagar. Lärarnas arbetsår ska vara 194 
dagar. Förslaget till läsår har tagit hänsyn till läsårets förläggning i Örebro och 
Sydnärkes utbildningsförbund. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till läs- och arbetsårets förläggning 
2015/2016. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till läs- och arbetsårets förläggning 
2015/2016. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-10 § 124 Dnr BUN 2014/616 

Information Kumlas Glokala skolor 

Ärendebeskrivning 

Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby informerar muntligen om det aktuella läget 
kring Kumlas Glokala skolor. 
 
Fokus är på att förvalta och utveckla etabelerade kontakter främst med Cochin, Indien 
och Changchun, Kina samt nätverksaskapande inom Kumla. En resa till Brasilia skedde i 
oktober och två resor går till Cochin, Indien i februari. I februari är vi värd för besökare 
från Cochin, Indien. Intresse finns också för utökad kontakt mellan Kumla och 
Changchun. 

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 2014-12-10 § 125 Dnr  

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

T.f. förvaltningschef Annika Hallberg informerar på nämndsammanträdet om det 
aktuella läget inom förvaltningen. 
 
Skolinspektionen har avslutat sin riktade tillsyn mot Vialundskolan. Vialundskolan har 
gjort ett mycket gott arbete. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen ansöker gemensamt om 2,9 miljoner kronor ur sociala fonden för 
projekt om ökad skolnärvaro.  
 
Det finns 50 barn i kö till barnomsorgen. En ny avdelning för 15 platser skapas på 
Norrgården. Där erbjuds i första hand de som erbjöds plats i Ekeby tidigare i höstas. I 
Kvarngården blir det 35 platser i april. 
 
Förvaltningen planerar för förskola framåt för att ligga i fas med behovet. Ny förskola i 
Sörby med 6 avdelningar ska byggas. Förhoppningsvis kan inflytt ske hösten 2016. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-10 § 126 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar på nämndsammanträdet om sina kontakter med 
verksamheterna. 
 
Marie Eriksson och Per-Arne Mårstad har varit på Fylsta och Vialund. Det är fullt med 
med elever på Fylsta. Personalen lägger pussel för att täcka upp vid vikariebrist. De 
uppfattade bra stämning vid skolan. Skolan planerar för att flytta in i Kulturskolans 
lokaler.  
 
På Vialundskolan träffade de mest rektor. Mycket positivt möte, de fick ett gediget 
material och skolan når goda resultat. Rektor har en oro för att måluppfyllelsen 
minskar på grund av vikariebrist. Det var god stämning bland de som de träffade. 
Skolan har arbetat med elever med olovlig frånvaro som driver runt utanför 
skolgården. Det var lugnt och tyst i korridorerna, alla var på lektionerna. Rektor gör ett 
jättebra jobb. 
 
Margareta Engman och Lars-Erik Fallén har varit på Skogstorp. Där fick de en visning av 
skolan och Borgen. Det var intressant. Det var lugnt i korridorerna. Bland annat satsar 
verksamheten på att vara skola för alla med hög kvalitet. Arbetslagen träffas en gång i 
veckan kring barn i behov av särskilt stöd. Den nationella lärarbristen påpekades 
liksom svårigheterna att rekrytera. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-10 § 127 Dnr  

Redovisning av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

262/14-266/14 Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl SL 10:32, Annika Hallberg 
2014-09-2408-18 - 2014-10-21 
 
267/14-334/2014 Avstängning från plats i förskola, fritidshem och familjedaghem BUN 
2008-01-30, § 8 Annika Hallberg 2014-09-23 samt 2014-10-22  
 
335/14 Barn- och utbildningsförvaltningens organisation gällande grundskolans 
enheter har delvis förändrats (Lillheden och särskolan) varpå en reviderad 
attestförteckning antas. Ändringen av attestförteckningen gäller från och med 
2014-10-02 och antas av t.f. förvaltningschef Annika Hallberg 2014-10-01. För 
attestförteckningen i sin helhet, se bilaga som finns på barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av beslut i delegation. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av beslut i delegation. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-10 § 128 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Frånvarorapportering  
2014/490 Stene 2014-10-06  
2014/533 Vialund 2014-10-01  
2014/534 Vialund 2014-10-01  
2014/535 Vialund 2014-10-01  
2014/536 Vialund 2014-10-01  
2014/537 Vialund 2014-10-01  
2014/559 Skogstorp 2014-10-29  
2014/560 Skogstorp 2014-10-29  
2014/563 Skogstorp 2014-10-29  
2014/564 Skogstorp 2014-10-29  
2014/565 Skogstorp 2014-10-29  
2014/577 Skogstorp 2014-10-29  
2014/582 Skogstorp 2014-10-29 
 
Klagomålsärenden  
2014/250 Vialund, pågår  
2014/363 Ekeby skola, avslutat  
2014/531 Ekeby, nytt  
2014/550 Romarebäcken, nytt  
2014/573 Hardemo, nytt  
2014/575 Hardemo, nytt 
 
Anmälan till huvudman ang. ev. kränkande behandling  
2014/445 Skogstorp, nytt  
2014/446 Skogstorp, nytt  
2014/447 Skogstorp, nytt  
2014/448 Skogstorp, nytt  
2014/449 Skogstorp, nytt  
2014/455 Skogstorp, nytt  
2014/456 Skogstorp, nytt  
2014/469 Vialund, nytt  
2014/470 Vialund, nytt  
2014/471 Vialund, nytt  
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2014/472 Vialund, nytt  
2014/477 Tallängen, nytt  
2014/478 Tallängen, nytt  
2014/483 Norrgården, nytt  
2014/484 Vialund, nytt  
2014/485 Vialund, nytt  
2014/489 Vialund, nytt  
2014/491 Malmen, nytt/avslutat  
20147540 Vialund, nytt  
2014/541 Skogstorp, nytt  
2014/542 Skogstorp, nytt  
2014/543 Skogstorp, nytt  
2014/544 Skogstorp, nytt  
2014/546 Skogstorp, nytt  
2014/547 Skogstorp, nytt  
2014/548 Skogstorp, nytt  
2014/549 Skogstorp, nytt  
2014/552 Skogstorp, nytt  
2014/553 Tallängen, nytt  
2014/555 Romarbäcken, nytt  
 
Skolinspektionsärenden  
2013/152 Vialund, öppet  
2013/533 Vialund, öppet  
2014/283 Skogstorp F-5, öppet  
2014/393 Hagaskolan, öppet  
2014/476 Skogstorp, nytt  
2014/518 Tallängen, nytt  
 
Protokollsutdrag  
KS 2014/283  
Kommunfullmäktige har beslutat om reviderade regler för politiska lärlingar.  
 
KS 2014/552  
Kommunfullmäktige upphäver reglemente för barn- och utbildningsnämnden samt 
reglemente för gymnasienämnden från 2010. Beslutar att den nya nämnden ska heta: 
Nämnd för livslångt lärande, antar reglemente för nämnd för livslångt lärande. Beslutat 
att nämnd för livslångt lärande tillika dess reglemente träder i kraft 1 januari 2015.  
 
KS 2014/635  
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Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2014 med helårsprognos.  
 
KS 2014/793  
Kommunstyrelsen förordnar Annelie Koivuniemi som socialchef från den 1 januari 
2015 till och med 31 december 2015.  
 
KS 2014/767  
Kommunstyrelsen godkänner de ekonomiska rapporterna, samt uppdrar åt nämnderna 
att arbeta för en budget i balans.  
 
KS 2014/150  
Arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda 2015-2018 är antagna av 
kommunfullmäktige 2014-09-18 och reviderade 2014-10-20 av kommunfullmäktige.  
 
Valärenden  
Kommunfullmäktige beviljar Anna Otterström (FP) entledigande som ledamot i 
gymnasienämnden. Beviljar Elin Riberg (MP) entledigande i barn- och 
utbildningsnämnden samt i gymnasienämnden. Beviljar Jakob Holm (KD) begäran om 
entledigande som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Utser Filip Lindvall (FP) till 
ledamot i gymnasienämnden 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 


