
KUMLA KOMMUN   Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  2007-04-18 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 Kumlarummet, Stadshuset torsdagen den 18 april 2007 
klockan 14.00–16.30 

  
Beslutande Katarina Hansson (s), ordförande Per Holm (kd) 
 Stefan Svensson (s) Per-Arne Mårstad (c) 
 Christer Thörner (s) Kerstin Cederström (fp) 
 Anna Kajsa Gullberg (s) Awat Mohammad (m) 
 Kristina Davidsson (s) Berry Keller (m) 
 Thomas Bäck (s)  
   
Närvarande ej tjg ers Marie Lindh (s) Elisabeth Berglund (v) 
 Leif Ahlander (s) Eva Hultberg (c) 
 Barbro Halling (s) Christina Örnebjär (fp) 
 Mikael Magnusson (s) Roberth Axäng (fp) 
 Eva Palmqvist (s)  
   
 
Övriga Leif Lindström, barn- och utbildningschef 
 Mikael Calmestig, förvaltningsekonom/sekreterare 
 Kent Andersson, idrottslärare § 50 
  
Justerare Kerstin Cederström 
 
 
Sekreterare ....................................................… §§ 50 – 67 
 Mikael Calmestig  
 
 
Ordförande ...........................................……… 
 Katarina Hansson 
 
 
Justerare ........................................……….. 
 Kerstin Cederström 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 

Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2007-04-18 
 

Datum för uppsättande 2007-04-24 Datum för nedtagande 2007-05-18 
 

Förvaringsplats Barn- och utbildningskontoret, Stadshuset 
  
Underskrift  

 
...................................................... 

 Ulla Asker 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-04-18 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-04-04 
  
 Bun § 50 
 Au §  34 Dnr 7/2007 609 
 

Återkoppling av utvecklingsmedel, klargörande av 
betygskriterierna i ämnet Idrott och hälsa 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 31 januari 2007, § 29, bevilja medel ur barn- och 
utbildningsnämndens konto för utveckling, 40 000 kronor, till att 
kommunens idrottslärare skulle 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. I samband med beviljandet av medel 
beslutade nämnden att återkoppling med uppföljning av arbetet skulle 
ske till dagens sammanträde. 
 
Kommunens idrottslärare presenterar en återkoppling. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendebeskrivning Idrottslärare Kent Andersson presenterar en återkoppling. På grund 
av tidsbrist har projektet inte kunnat fullgöras som planerat. Av denna 
anledning ansöks om att resterande belopp av beviljade 
utvecklingsmedel hänskjuts till projektets fullföljande under hösten 
2007. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att kvarstående beviljade 
utvecklingsmedel hänskjuts till hösten 2007 för fullgörande av 
projektet rörande betygskriterierna i ämnet idrott och hälsa. Vidare 
beslutas att återkoppling med uppföljning av projektet skall ske vid 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 30 januari 2008. 
_________ 
 

Expediering Idrottslärare Kent Andersson, Skogstorpsskolan 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-04-18 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-04-04 
  
 Bun § 51 
 Au §  28 Dnr 64/2006 600 
 

Ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig lämnar rapport per den  
3 april 2007 över den aktuella ekonomiska situationen inom barn- och 
utbildningsnämnden. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 
 

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

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-04-18 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-04-04 
  
 Bun § 52 
 Au § 29   
 

Betygsstatistik, Statistiska centralbyrån (SCB) 

Ärendebeskrivning Statistiska centralbyrån (SCB) har samlat in och bearbetat slutbetyg 
från skolår 9 vårterminen 2006. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade vid sammanträde den 21 mars 2007, § 39, hänskjuta ärendet 
till nämndens sammanträde den 18 april 2007.  
 
Utredningssekreterare Anders Andersson redovisar det statistiska 
materialet. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström informerar att statistik från 
SCB ännu ej erhållits. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar hänskjuta ärendet till dess 
sammanträde den 30 maj 2007. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-04-18 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-04-04 
  
 Bun § 53 
 Au §  30 Dnr 43/2007 610 
 

Ansökan om etablering av förskola enligt pedagogiken ”I Ur och 
Skur” 

Ärendebeskrivning Rektor Maj-Britt Jonsson har inkommit med ansökan om 
godkännande av att Tallängens förskola, avdelning Tallen inger en 
ansökan till Friluftsfrämjandet om etablering enligt pedagogiken  
”I Ur och Skur” samt att centrala budgetmedel beviljas för ändamålet.
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna att ansökan sänds 
till Friluftsfrämjandet rörande etablering av ”I Ur och Skur”-
verksamhet vid Tallängens förskola, avdelning Tallen. Vidare att 
nämnden beslutar bevilja 4 300 kronor år 2007 gällande kostnader för 
etableringen, varefter kostnaden kommande år inbegrips i tilldelad 
budgetram. Kostnaderna för 2007 belastar barn- och 
utbildningsnämndens konto för utveckling (konto 58110, verksamhet 
105000 och ansvar 500000). Därtill att barn- och utbildningsnämnden 
förklarar att den förutsätter en uppföljning i kvalitetsredovisningen 
för verksamhetsåret 2007. 
 

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

Expediering Rektor Maj-Britt Jonsson 
Förvaltningsekonom Mikael Calmestig 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-04-18 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-04-04 
  
 Bun § 54 
 Au §  31 Dnr 9/2006 610 
 

Naturskolans framtida arbete 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 15 november 2006 
avhölls vid Naturskolan i Kvarntorp, varvid en återkoppling gjordes av 
de utvecklingsmedel som nämnden beviljat projektet under 2006. 
Vidare beslutade barn- och utbildningsnämnden vid sammanträde den 
31 januari 2007, § 21, att uppdra åt barn- och utbildningschef  
Leif Lindström att utreda Naturskolans framtida arbete. 
 
Barn- och utbildningschef Leif Lindström presenterar en skrivelse som 
anger Naturskolans mål för den närmaste framtiden. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna skrivelsen. Vidare 
beslutar nämnden att välja Stefan Svensson (s), Elisabeth Berglund (v) 
och Berry Keller (m) till kontaktpolitiker för Naturskolan. 
_________ 
 

Expediering Naturskolan 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-04-18 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-04-04 
  
 Bun § 55 
 Au §  32 Dnr 31/2007 600 
 

Ansökan om utvecklingspengar, matematikverkstad 

Ärendebeskrivning Matematiklärarna på Vialundskolan, representerade av bland annat 
Térèse Back och Susanne Köpman, har den 5 mars 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 köpa in lämpligt laborativt 
material till en portabel matematikverkstad som skall nyttjas av 
samtliga på skolan förekommande tre arbetslag i ämnet matematik. 
Ansökan avser 30 000 kronor. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar bevilja utvecklingsmedel från 
konto 58110, verksamhet 105000 och ansvar 500000 till inköp av 
laborativt material till en portabel matematikverkstad. Beviljade 
medel uppgår till 30 000 kronor. Återkoppling av 
utvecklingsprojektet skall ske vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 30 januari 2008.  
 
_________ 
 

Expediering Tèrése Back och Susanne Köpman, Vialundskolan 
 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

8

 
Barn- och utbildningsnämnden 2007-04-18 
  
  
 Bun § 56 
   Dnr 44/2007 610 
 

Samordning av matematikpedagogiken 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström föreslår i en skrivelse 
daterad den 10 april 2007, att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att inrätta en arbetsgrupp under ledning av utvecklingsledare  
Per Ekström som får till uppgift att samordna den samlade 
kompetensen i ämnet matematik samt orientera sig i pedagogiska 
innovationer inom matematikundervisningen. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en arbetsgrupp inrättas 
enligt föreliggande förslag. Arbetsgruppens arbete skall bland annat 
fokusera på att bemöta elevers individuella behov i ämnet matematik. 
_________ 
 

Expediering Utvecklingsledare Per Ekström 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-04-18 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-04-04 
  
 Bun § 57 
 Au §  33 Dnr 34/2007 600 
 

Ansökan om utvecklingspengar, musikaktivitet, särskolan 

Ärendebeskrivning Kerstin Stanley Linderö och Kerstin Lindgren, särskolan, har den  
12 mars 2007 inkommit med en ansökan om medel ur barn- och 
utbildningsnämndens konto för utveckling (konto 58110, verksamhet 
105000 och ansvar 500000). Utvecklingsmedlen skall användas för 
att engagera Seydou Bahngoura och hans trummor som en aktivitet 
under sex gånger under våren och hösten 2007. Ansökan avser  
27 000 kronor. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar bevilja utvecklingspengar 
enligt ansökan för år 2007. Därtill beslutar nämnden att i det fall 
aktiviteten fortgår åren därefter, kostnaden budgeteras inom befintlig 
budgetram för särskolan. Vidare förutsätter nämnden att aktiviteten 
sker i samverkan med Kulturskolan. Återkoppling av utvecklings-
projektet skall ske vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
den 30 januari 2008.  
 

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

Expediering Kerstin Stanley Linderö och Kerstin Lindgren, särskolan 
Kulturskolechef Mats Öhlund 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-04-18 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-04-04 
  
 Bun § 58 
 Au §  35 Dnr  88/2006 609 
 

Återkoppling av utvecklingsmedel, lyssnandets pedagogik 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 11 oktober 2006, § 93, bevilja medel ur barn- och 
utbildningsnämndens konto för utveckling (konto 58110,  
verksamhet 105000 och ansvar 500000), 20 000 kronor, till att  
gå på en föreläsning samt under två halv dagar ägna sig åt diskussion, 
reflektion och utvärdering gällande lyssnandets pedagogik. I samband 
med beviljandet av medel beslutade nämnden att återkoppling med 
uppföljning av arbetet skulle ske till dagens sammanträde. 
 
Berörd personal presenterar en återkoppling. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna återkopplingen. 
_________ 
 

Expediering Personalen på Ekeby förskola 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-04-18 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-04-04 
  
 Bun § 60 
 Au §  40 Dnr 9/2007 600 
 

Attestförteckning 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig presenterar förslag till 
attestförteckning. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till 
attestförteckning. 
 

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

Expediering Ekonomiavdelningen + handling 
Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 
Assistent Inger Persson + handling 
Assistent Eva Björklund + handling 
Assistent Gun Hermansson + handling 
Assistent Margareta Norberg + handling 
Assistent Elisabeth Admyre + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-04-18 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-04-04 
  
 Bun § 61 
 Au §  36 Dnr 32/2007 600 
 

Samråd, detaljplaneförslag för fastigheten Smedstorpet 2 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 12 mars 2007 inkommit med 
samråd gällande detaljplaneförslag för del av kvarteret Smedstorpet. 
Syftet med detaljplaneförslaget är att ge möjlighet till nybyggnad av 
korttidsboende på fastigheten Smedstorpet 2. Verksamheten skall 
kunna samverka med befintligt korttidsboende på fastigheten 
Smedstorpet 4. 
 
Synpunkter på detaljplaneförslaget skall vara miljö- och 
byggnadsnämnden tillhanda senast den 2 maj 2007. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningschef Leif Lindström att utarbeta 
förslag till synpunkter. Detta förslag skall presenteras för barn- och 
utbildningsnämnden vid dess sammanträde den 18 april 2007. 
 

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

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta barn- och 
utbildningschef Leif Lindströms förslag till yttrande. 
_________ 
 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-04-18 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-04-04 
  
 Bun § 62 
 Au §  41 Dnr 38/2007 600 
 

Samråd, förslag till detaljplan för förskola i Skogstorp 

Ärendebeskrivning Stadsarkitektavdelningen har den 30 mars 2007 inkommit med ett 
samråd rörande förslag till detaljplan för byggnation av ny förskola 
nordväst om det nya bostadsområdet Skogstorp.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den  
13 mars 2007, § 44, att förslaget till detaljplan för förskola i 
Skogstorp skulle sändas ut för samråd till berörda. Synpunkter på 
förslaget skall vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 
23 april 2007. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningschef Leif Lindström att utarbeta 
förslag till synpunkter. Detta förslag skall presenteras för barn- och 
utbildningsnämnden vid dess sammanträde den 18 april 2007. 
 

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

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta barn- och 
utbildningschef Leif Lindströms förslag till yttrande. 
_________ 
 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-04-18 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-04-04 
  
 Bun § 63 
 Au §  42 Dnr 40/2007 600 
 

Samråd, förslag till detaljplan för sydvästra Ekeby 

Ärendebeskrivning Stadsarkitektavdelningen har den 30 mars 2007 inkommit med ett 
samråd rörande förslag till detaljplan för sydvästra Ekeby. Syftet med 
detaljplanen är att ge möjlighet till utbyggnad av småhus i form av 
enskilda villor i Ekeby tätort.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den  
13 mars 2007, § 45, att förslaget till detaljplan för sydvästra Ekeby 
skulle sändas ut för samråd till berörda. Synpunkter på förslaget skall 
vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 23 april 2007. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningschef Leif Lindström att utarbeta 
förslag till synpunkter. Detta förslag skall presenteras för barn- och 
utbildningsnämnden vid dess sammanträde den 18 april 2007. 
 

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

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta barn- och 
utbildningschef Leif Lindströms förslag till yttrande. 
_________ 
 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-04-18 
  
  
 Bun § 64 
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström informerar om 
utvecklingen inom förvaltningen. 
 
• Behov av förskoleplats innan 30 juni har anmälts för sju barn och 

135 barn har platsbehov senast den 31 augusti 2007. Av 
ovanstående är det 11 barn som önskar plats i familjedaghem och 
24 av barnen är inflyttade från annan kommun.  
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-04-18 
  
  
 Bun § 65 
     
 

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning Kontaktpolitikerna inom barn- och utbildningsnämnden informerar 
rörande deras kontakter med enheterna inom nämndens verksamheter.
 
Kristina Davidsson (s) har besökt Vialundskolan för att erhålla 
information om verksamheten. 
 
Per-Arne Mårstad (c) och Marie Lindh (s) har besökt Lillhedens och 
Tallängens skolor och informerat sig om verksamheterna. 
 
Samtliga kontaktpolitiker och rektorer på Norra skolområdet skall 
sammanträffas för att diskutera verksamheterna på skolområdet. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-04-18 
  
  
 Bun § 66 
     
 

Inspektionskommittén för skolskjutsar informerar 

Ärendebeskrivning Inspektionskommittén för skolskjutsar inom barn- och 
utbildningsnämnden meddelar att det finns ingen information rörande 
deras verksamhet. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden noterar meddelandet. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-04-18 
  
  
 Bun § 67 
     

 Meddelanden 

 Beslut av arbetsutskott 

 Au § 38 Ansökan om förskoleklassplats i annan kommun 

Au § 39 Ansökan om förskoleplats i annan kommun 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-04-18  
  
  
 Bun § 67, forts 
     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum
38/07– 
50/07 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2007-
01-31  
§ 13 

Leif Lindström 070328 

51/07 Anpassad 
studiegång 

GrF 
5:10 

Gunilla Kalmnäs 070323 

52/07 Anpassad 
studiegång 

GrF 
5:10 

Marie Holm 070326 

53/07 Anpassad 
studiegång 

GrF 
5:10 

Marie Holm 061123 

54/07 Anpassad 
studiegång 

GrF 
5:10 

Marie Holm 061121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-04-18 
  
  
 Bun § 67, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Förslag till plan-, bygg- och bostadsprogram 2007-2008 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 19 mars 2007, § 31, 
beslutat anta miljö- och byggnadskontorets förslag till  
plan-, bygg- och bostadsprogram för åren 2007-2009. 

  
 

Förslag till reviderad handikappolitisk plan för Kumla kommun 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 19 mars 2007, § 33, 
beslutat anta reviderat förslag till handikappolitisk plan för Kumla 
kommun. 

  
 

Protokoll från Sydnärkes utbildningsförbund SUF 

 
Sydnärkes utbildningsförbund SUF har inkommit den 12 mars 2007 
med protokoll från sammanträde i direktion den 14 februari 2007. 

  
 

Skolverkets årsredovisning 2006 

 
Skolverket har inkommit den 26 mars 2007 med sin årsredovisning 
för 2006. 

 
 
 
 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-04-18 
  
  
 Bun § 67, forts 

     

 
Meddelanden, forts 

  
 

Inbjudningar till konferenser och seminarier 

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

• Bollnäs kommun och Gävleborgs kommuner och landsting 
inbjuder till Aktuell SkolOrientering rikskonferens i Bollnäs 
den 18-20 juni 2007. 

 

 
 
 
 
   ___________ 
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