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Övriga Leif Lindström, barn- och utbildningschef 
 Anders Andersson, sekreterare 
 Mikael Calmestig, förvaltningsekonom 
 Per Ekström, utvecklingsledare 
  
Justerare Eva Hultberg 
 
 
Sekreterare ....................................................… §§ 16 – 34 
 Anders Andersson  
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 Eva Hultberg 
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Datum för uppsättande 2007-02-07 Datum för nedtagande 2007-03-05 
 

Förvaringsplats Barn- och utbildningskontoret, Stadshuset 
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...................................................... 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-31 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-01-17 
  
 Bun § 16 
 Au §  1 Dnr 64/2006 600 
 

Ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig lämnar rapport över den 
aktuella ekonomiska situationen inom barn- och utbildningsnämnden.
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 
_________ 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-31 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-01-17 
  
 Bun § 17 
 Au §  2 Dnr 14/2007 608 
 

Läs- och arbetsårets förläggning 2007/2008 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till läs- 
och arbetsårets förläggning 2007/2008. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 

Expediering Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 
_________ 
 

Expediering Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 
Områdeskontor + handling 
Personalavdelningen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-31 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-01-17 
  
 Bun § 18 
 Au §  3 Dnr 18/2006 609 
 

Återkoppling, utvecklingspengar till utvecklingsprojekt ”I Ur och 
Skur”, Tallängens förskola 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 22 mars 2006, § 24, bevilja medel ur barn- och 
utbildningsnämndens konto för utveckling, 15 000 kronor, till 
Tallängens förskola, avdelning Tallen för projektet ”I Ur och Skur”.  
I samband med beviljandet av medel beslutade nämnden att 
återkoppling med uppföljning av projektet skulle ske till dagens 
sammanträde. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna återkopplingen. 
Vidare att nämnden förklarar sig förutsätta att projektet ger spridning 
av sin verksamhet i kommunen bland annat genom deltagande i 
Skoltorg 2007. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
samt att uppföljning av verksamhetens inverkan på såväl barnens som 
personalens sjukfrånvaro. Denna uppföljning skall rapporteras till 
barn- och utbildningsnämnden. 
_________ 
 

Expediering Barnskötare Eva Larsson, Tallängens förskola 
Barnskötare Ingela Larsson, Tallängens förskola 
Förskollärare Carina Lauri, Tallängens förskola 
Rektor Maj-Britt Jonsson, Tallängens förskola 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-31 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-01-17 
  
 Bun § 19 
 Au §  4 Dnr 24/2006 609 
 

Återkoppling, utvecklingspengar till utveckling av Språkoteket 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 22 mars 2006, § 25, bevilja medel ur barn- och 
utbildningsnämndens konto för utveckling, 15 000 kronor, till 
Språkoteket för inköp av nytt material och ny litteratur som 
komplement till befintliga resurser i syfte att hjälpa personalen finna 
alternativa metoder för barn och ungdomars språkutveckling.  
I samband med beviljandet av medel beslutade nämnden att 
återkoppling med uppföljning av projektet skulle ske till dagens 
sammanträde. 
 
Specialpedagog Birgitta Kinnander presenterar en återkoppling. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna återkopplingen. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
 

Expediering Specialpedagog Birgitta Kinnander, Västra stödteamet 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-31 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-01-17 
  
 Bun § 20 
 Au §  5 Dnr 25/2006 609 
 

Återkoppling, utvecklingspengar till försöksprojekt rörande 
ökad musik i undervisningen 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 22 mars 2006, § 26, bevilja medel ur barn- och 
utbildningsnämndens konto för utveckling, 5 000 kronor, till 
utveckling av musikundervisningen i syfte att träna elevers samspel, 
koncentration, uthållighet med mera. I samband med beviljandet av 
medel beslutade nämnden att återkoppling med uppföljning av 
projektet skulle ske till dagens sammanträde. 
 
Kurator Kristina Gustafsson presenterar en återkoppling. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna återkopplingen. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
 

Expediering Kurator Kristina Gustafsson, Västra stödteamet 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-31 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-01-17 
  
 Bun § 21 
 Au §  6 Dnr 9/2006 610 
 

Återkoppling, utvecklingspengar till utvecklingsprojektet 
”Utvecklad undervisning i naturvetenskap och teknik-
Forskningsstation Kvarntorp” 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 22 mars 2006, § 31, bevilja medel ur barn- och 
utbildningsnämndens konto för utveckling, 70 000 kronor, till 
utvecklingsprojektet ”Utvecklad undervisning i naturvetenskap och 
teknik-Forskningsstation Kvarntorp” Utvecklingsprojektets syfte var 
att möjliggöra för en pedagog att vistas under halva sin arbetstid 
perioden mars-oktober vid forskningsstationen i Kvarntorp 
(Naturskolan, Kvarntorp), och där kunna ta hand om elevgrupper och 
pedagoger som besökte anläggningen.. I samband med beviljandet av 
medel beslutade nämnden att återkoppling med uppföljning av 
projektet skulle ske till dagens sammanträde. 
 
Återkoppling genomfördes i samband med att barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 15 november 2006 avhölls 
vid Naturskolan i Kvarntorp. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna återkopplingen. 
Vidare föreslås nämnden besluta att uppdra åt barn- och 
utbildningschef Leif Lindström att utreda Naturskolans framtida 
arbete. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. Därtill beslutas att utredningen om Naturskolans framtida 
arbete skall presenteras vid nämndens sammanträde den  
18 april 2007. 
_________ 
 

Expediering Områdeschef Rolf Östman, Östra skolområdet 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-31 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-01-17 
  
 Bun § 22 
 Au §  7 Dnr 29/2006 600 
 

Återkoppling, utvecklingspengar till kompetensutveckling i 
matematik 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 19 april 2006, § 45, bevilja medel ur barn- och 
utbildningsnämndens konto för utveckling, 19 700 kronor, till 
kompetensutveckling i form av deltagande för fyra personer i 
Sveriges matematiklärarförenings (SMaL) sommarkurs för lärare som 
undervisar i matematik. I samband med beviljandet av medel 
beslutade nämnden att återkoppling med uppföljning av projektet 
skulle ske till dagens sammanträde. 
 
Grundskollärare Malin Käck och förskollärarna Lisbeth Nilsson, 
Susanne Karlsson och Susanna Axelsson presenterar en återkoppling. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna återkopplingen. 
Vidare föreslås nämnden besluta att barn- och utbildningschef  
Leif Lindström kontaktar ovanstående personer med anledning av 
återkopplingen. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
 

Expediering Grundskollärare Malin Käck, Stene skola 
Förskollärare Lisbeth Nilsson, Stene skola 
Förskollärare Susanne Karlsson, Kumlasjöns förskola 
Förskollärare Susanna Axelsson, Vingens förskola 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-31 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-01-17 
  
 Bun § 23 
 Au §  8 Dnr 57/2006 600 
 

Återkoppling, utvecklingspengar till inköp av dataprogram 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 7 september 2006, § 76, bevilja medel ur barn- och 
utbildningsnämndens konto för utveckling, 50 000 kronor, till inköp 
av kommunlicens för dataprogrammen ”Stava rätt” och ”Spell 
Right”. I samband med beviljandet av medel beslutade nämnden att 
återkoppling med uppföljning av projektet skulle ske till dagens 
sammanträde. 
 
Specialpedagog Birgitta Kinnander presenterar en återkoppling. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en ny återkoppling skall 
ske till nämnden vid dess sammanträde den 30 maj 2007. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
 

Expediering Specialpedagog Birgitta Kinnander, Västra stödteamet 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-31 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-01-17 
  
 Bun § 24 
 Au §  9 Dnr 59/2006 610 
 

Återkoppling, utvecklingspengar till lärarutbyte med Norge 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 7 september 2006, § 77, bevilja medel ur barn- och 
utbildningsnämndens konto för utveckling, 15 000 kronor, till resa, 
mat och uppehälle för två personer till Norge som en del i  
EU-projektet ”How we live, teach and learn”. I samband med 
beviljandet av medel beslutade nämnden att återkoppling med 
uppföljning av projektet skulle ske till dagens sammanträde. 
 
Grundskollärarna Birgitta Falk och Christina Sundahl presenterar en 
återkoppling. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna återkopplingen. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
 

Expediering Grundskollärare Birgitta Falk, Hagaskolan 
Grundskollärare Christina Sundahl, Hagaskolan 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-31 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-01-17 
  
 Bun § 25 
 Au §  10 Dnr 88/2006 600 
 

Återkoppling, utvecklingspengar till föreläsning med mera 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 11 oktober 2006, § 93, bevilja medel ur barn- och 
utbildningsnämndens konto för utveckling, 20 000 kronor, till 
föreläsning i Örebro utifrån boken ”Lyssnandets pedagogik” samt 
vikarier då ordinarie personal diskuterar, reflekterar och utvärderar 
föreläsningen. I samband med beviljandet av medel beslutade 
nämnden att återkoppling med uppföljning av projektet skulle ske till 
dagens sammanträde. 
 
Personalen på Ekeby förskola presenterar en återkoppling. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna återkopplingen. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
 

Expediering Personalen på Ekeby förskola 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

12

 
Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-31 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-01-17 
  
 Bun § 28 
 Au §  13 Dnr 6/2007 600 
 

Samråd, förslag till Plan- bygg- och bostadsprogram 2007-2009 
för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Stadsarkitektavdelningen har den 8 januari 2007 inkommit med 
förslag till Plan-, bygg- och bostadsprogram 2007-2009 för  
Kumla kommun.  Plan-, bygg- och bostadsförsörjningsprogrammet är 
en redovisning med mål av de närmaste tre årens planerings- och 
exploateringsverksamhet samt bostadsförsörjning i kommunen. 
 
Yttrande skall vara stadsarkitektavdelningen tillhanda senast  
den 30 januari 2007. 
 

Arbetsutskottet beslutar Uppdra åt barn- och utbildningschef Leif Lindström att utarbeta 
förslag till yttrande. Förslaget skall presenteras vid nämndens 
sammanträde. 
 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström presenterar förslag till 
yttrande. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta föreliggande förslag till 
yttrande. 
_________ 
 

Expediering Stadsarkitektavdelningen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-31 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-01-17 
  
 Bun § 29 
 Au §  14 Dnr 7/2007 609 
 

Ansökan om utvecklingspengar 

Ärendebeskrivning Idrottslärarna i kommunen via Kent Andersson har den  
11 januari 2007 inkommit med en ansökan om medel ur barn- och 
utbildningsnämndens konto för utveckling (konto 58110, verksamhet 
105000 och ansvar 500000). Utvecklingsmedlen skall nyttjas för att 
arbeta fram klargörande av betygskriterierna i ämnet Idrott och hälsa i 
samband med en resa till Sälen. Målet är att rättssäkra betygen 
medförande likvärdiga betyg i samtliga kommunens skolor. Ansökan 
avser 40 000 kronor. 
 

Arbetsutskottets beslut Kräva komplettering av ansökan samt hänskjuta ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 

Ärendebeskrivning Kent Andersson har inkommit med komplettering av ansökan 
bestående program för utvecklingsdagarna, vilket presenteras för 
nämnden. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja utvecklingspengar 
enligt ansökan. Vidare beslutar nämnden att återkoppling av 
utvecklingsprojektet skall ske vid Skoltorg 2007 den 16 mars 2007 
och till nämnden vid dess sammanträde den 18 april 2007. 
_________ 
 

Expediering Idrottslärare Kent Andersson, Skogstorpsskolan 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-31 
  
  
 Bun § 30 
   Dnr 1/2007 600 
 

Val av kontaktpolitiker 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterade vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 11 januari 2007, § 7, ett 
förslag till kontaktpolitiker. Nämnden beslutade vid detta tillfälle att 
uppdra åt ovanstående att utarbeta ett reviderat förslag till 
kontaktpolitiker, vilket skulle presenteras vid dagens sammanträde. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar ett reviderat 
förslag till kontaktpolitiker. 
 
 

Nämnden beslutar 
 

Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag med den 
ändringen att Berry Keller (m) väljes till kontaktpolitiker i  
Kumlaby skola med mera och Christina Örnebjär (fp) väljes till 
kontaktpolitiker i Hagaskolan med mera. 
_________ 
 

Expediering Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-31 
  
  
 Bun § 32 
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar med mera 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström informerar om 
utvecklingen inom förvaltningen. 
 
• Barn- och utbildningschef Leif Lindström presenterar sig för 

nämnden samt redovisar de intryck han erhållit av 
verksamheterna, ledningsorganisation och administration. De 
första intrycken har varit av positiv karaktär. 

• Ann-Sofie Berglund vikarierar som rektor på Fylsta skola och 
förskolan Duvan under första halvåret 2007. 

• Områdeschef Marie Holm, Norra skolområdet, har erhållit arbete 
som förvaltningschef i Skolförvaltning sydost, Örebro kommun, 
varför hon sagt upp sig från sin nuvarande befattning.  
Marie Holm arbetar i sin nuvarande befattning till och med den  
5 april 2007. Den lediga områdeschefstjänsten är utannonserad 
med ansökningstid till och med den 15 februari 2007. 

• Anmälan om önskemål om barnomsorgsplats med placering innan 
den 31 mars har inkommit från föräldrar till åtta barn, placering 
innan den 30 april från föräldrar till femton barn och placering 
innan den 31 maj från föräldrar till femton barn. Av dessa 
anmälningar kommer fem från familjer bosatta i annan kommun. 
Störst efterfrågan finns till Skogstorps förskola och  
Förskolan Trädgården. 

• En styrgrupp har etablerats för att arbeta med kommunens utträde 
ur Sydnärkes Utbildningsförbund, SUF. Barn- och 
utbildningschefen ingår i denna styrgrupp. 

• Utvecklingsledare Per Ekström presenterar sig för nämnden samt 
redovisar de intryck han erhållit av verksamheterna, 
ledningsorganisation och administration. De första intrycken har 
varit av positiv karaktär. Vidare redovisar Per Ekström de 
arbetsuppgifter han närmast kommer att arbeta med. 

 
Nämnden beslutar Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-31 
  
  
 Bun § 33 
     
 

Ändrad tidpunkt för gruppmöte 

Ärendebeskrivning Katarina Hansson (s) ges av ordförande tillstånd att initiera ett ärende 
rörande ändrad tid för gruppmöte. 
 

Förslag Katarina Hansson (s) föreslår att gruppmötet onsdagen den  
28 mars 2007 flyttas till måndagen den 26 mars klockan 17.00. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-31 
  
  
 Bun § 34 
     

 Meddelanden 

 Beslut av arbetsutskott 

 Au § 15 Ansökan om förskoleplats i annan kommun 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-31  
  
  
 Bun § 34, forts 
     

 Meddelanden, forts 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum
233/06 Skolstart vid åtta 

års ålder 
SL 3 
kap § 7 

Maud Frimodig 061205 

234/06 Anpassad 
studiegång 

GrF 5 
kap   
§ 10 

Per Bernestål 061214 

235/06 Ledighet för elev 
mer än tio dagar 

GrF 6 
kap  
§ 8 

Maj-Britt Jonsson 061218 

237/06
– 
255/06 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Leif Lindström 061227 

1/07 Anpassad 
studiegång 

GrF 5 
kap  
§ 10 

Per Bernestål 070110 

2/07 Anpassad 
studiegång 

GrF 5 
kap  
§ 10 

Gunilla Kalmnäs 070116 

3/07 Anpassad 
studiegång 

GrF 5 
kap  
§ 10 

Gunilla Kalmnäs 070117 

4/07 Fritidshems-
placering av 
särskilda skäl 

SL 2 
kap  
§ 9 

Ann-Sofie 
Berglund 

070122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-31 
  
  
 Bun § 34, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Protokoll från Sydnärkes utbildningsförbund SUF 

 
Sydnärkes utbildningsförbund SUF har inkommit den 5 januari 2007 
med protokoll från sammanträde i direktion den 14 december 2006. 

  
 

Skolverkets allmänna råd 2006 För arbetet med att främja 
likabehandling 

 
Skolverkets allmänna råd och kommentarer, För arbete med att 
främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan 
kränkande behandling, har inkommit den 2 januari 2007. 

  
 

Skolverket Rapport 288 2006 Skolverkets lägesbedömning 2006 

 
Skolverkets rapport 288, Skolverkets lägesbedömning 2006, förskola, 
skola och vuxenutbildning, har inkommit den 3 januari 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Inbjudningar till konferenser och seminarier 

 
Följande inbjudningar till konferenser och seminarier har kommit till 
barn- och utbildningsnämnden: 

• Särskolans rikskonferens 27-28 mars 2007 i Norrköping. 

• Aksaa inslamutbildning för arbetslivet inbjuder till 
Introduktionskurs om islam och muslimsk kultur under våren 
2007. Webbsida: www.islamutbildning.se 

• Öhrlings Pricewaterhousecoopers inbjuder till utbildningar i 
Offentlighet och sekretess i praktiken – grundläggande 
utbildning i Stockholm den 8 mars.  
 
Körkort för förtroendevalda i ekonomi och verksamhet i 
Stockholm den 14 mars och Malmö den 16 april. 
 
Nämndens målarbete med koppling till god ekonomisk 
hushållning i Stockholm den 29 mars och Malmö  
den 11 april. 

• Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till kurs i 
Skoljuridik för förtroendevalda och tjänstemän den 20 mars 
2007 i Göteborg och den 26 mars i Stockholm. 

• DistansGIS kurs 5 p med start den 20 februari, Linköpings 
universitet. 

• Stor variation i övergång från gymnasieskola till högskola 
Statistisk analys 2006/16 på www.hsv.se.  

 
 
 
   ____________ 
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