
KUMLA KOMMUN   Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  2007-10-17 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 Naturskolan Kvarntorp  
Onsdagen den 17 oktober 2007 klockan 14.00–15.20 

  
Beslutande Katarina Hansson, ordförande, §§ 105-107, 111-117 Thomas Bäck (s) 
 Stefan Svensson (s) Per Holm (kd) 
 Eva Palmqvist, tjg ers §§ 108-110 Per-Arne Mårstad (c) 
 Christer Thörner (s) Roberth Axäng (fp) 
 Anna Kajsa Gullberg (s) Awat Mohammad (m) 
 Kristina Davidsson (s) Berry Keller (m) 
   
   
Närvarande ej tjg ers Eva Palmqvist (s), §§ 105-107, 111-117 Eva Hultberg (c) 
 Elisabeth Berglund (v) Jan Nilsson (mp) 
   
Övriga Leif Lindström, barn- och utbildningschef 
 Anders Andersson, sekreterare 
 Katrin Aldenfalk, assistent 
 Johannes Nilsson, praktikant 
  
  
Justerare Per Holm 
 
 
Sekreterare ....................................................… §§ 105 – 117 
 Anders Andersson  
 
 
Ordförande ...........................................……………         ...........................................…… 
 Katarina Hansson §§ 105-107, 111-117             Stefan Svensson §§ 108-110  
 
 
Justerare ........................................……….. 
 Per Holm 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 

Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2007-10-17 
 

Datum för uppsättande 2007-10-23 Datum för nedtagande 2007-11-16 
 

Förvaringsplats Barn- och utbildningskontoret, Stadshuset 
  
Underskrift  

...................................................... 
 Ulla Asker 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-10-17 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-10-03 
  
 Bun § 105      
 Au §  72 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 utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna rapporten. 
_________ 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-10-17 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-10-03 
  
 Bun § 106      
 Au §  73 Dnr 106/2007 619 
 

Utredning rörande införande av fritidsklubbar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 30 maj 2007, § 78 uppdra åt barn- och utbildningschef  
Leif Lindström utreda möjligheterna till att inrätta fritidsklubbar för 
huvudsakligen barn i åldern 10-12 år. Utredningen skulle därtill 
innehålla en undersökning av eventuell efterfrågan av sådan 
verksamhet, organiseringsmodeller bland annat med huruvida 
lokaliseringsbehov finns i samtliga kommundelar, eventuellt 
samarbete med övriga förvaltningar i kommunen och externa aktörer 
i form av föreningar och kyrkliga organisationer. Utredningen skulle 
presenteras vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde  
den 17 oktober 2007. 
 
Barn- och utbildningschef Leif Lindström presenterar en delrapport 
rörande arbetet med utredningsuppdraget. I delrapporten föreslås barn 
och utbildningsnämnden besluta att utredningen får en förlängd 
tidsram för att möjliggöra ett fullgörande av uppdraget. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
Vidare skall utredningen ges målsättningen att eventuell etablering av 
fritidsklubbar skall ske hösten 2008 samt överväga provverksamhet 
under våren 2008. Utredningen skall senast presenteras vid nämndens 
andra sammanträde under 2008. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-10-17 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-10-03 
  
 Bun § 107 
 Au §  74 Dnr 80/2007 600 
 

Handikappanpassning av offentliga lokaler 

Ärendebeskrivning Sociala rådet beslutade vid sammanträde den 22 maj 2007, § 16, att 
skicka en skrivelse till samtliga styrelser och nämnder i kommunen 
där bland annat undras över om kommunens offentliga lokaler 
kommer att vara tillgängliga för alla människor år 2010. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 6 september 2007, § 94 uppdra åt barn- och utbildningschef 
Leif Lindström utarbeta ett förslag till yttrande. Detta förslag skulle 
presenteras vid nämndens sammanträde den 17 oktober 2007. 
 
Barn- och utbildningschef Leif Lindström presenterar förslag till 
yttrande. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag. 
 

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

Expediering Sociala rådet + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 12007-10-17 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-10-03 
  
 Bun § 108      
 Au § 75 Dnr 105/2007 612 
 

Inrättande av gymnasieprogram 

Ärendebeskrivning Ställföreträdande förvaltningschef Rolf Östman föreslår i en skrivelse 
daterad den 17 september 2007 barn- och utbildningsnämnden besluta 
om inrättande av Fordonsprogrammet med inriktning transport som 
gymnasieprogram. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar om inrättande av 
Fordonsprogrammet med inriktning transport som gymnasieprogram 
enligt föreliggande förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-10-17 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-10-03 
  
 Bun § 109      
 Au §  76 Dnr 10/2007 600 
 

Revidering av dokumenthanteringsplan 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse 
daterad den 19 september 2007 att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att anta en reviderad dokumenthanteringsplan. Revideringen 
föranleds av att nämndens ansvarsområde utökats med 
vuxenutbildning. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-10-17 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-10-03 
  
 Bun § 110      
 Au §  79 Dnr 97/2007 615 
 

Lokala kursplaner, påbyggnadsutbildning maskinförare 

Ärendebeskrivning Ställföreträdande Rolf Östman föreslår i en skrivelse daterad den  
17 september 2007 att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
fastställa kursplaner för påbyggnadsutbildningen maskinförare 
enligt föreliggande förslag. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-10-17 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-10-03 
  
 Bun § 111      
 Au §  80 Dnr 107/2007 600 
 

Val av ersättare i arbetsutskottet 

Ärendebeskrivning Kommun fullmäktige beslutade vid sammanträde den  
17 september 2007, § 115, bevilja Kerstin Cederström (fp) 
avsägelse från samtliga politiska uppdrag. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den  
11 januari 2007, § 1, att välja Kerstin Cederström till ersättare i 
arbetsutskottet. Utredningssekreterare Anders Andersson påtalar i 
en skrivelse daterad den 2 oktober 2007 att barn- och 
utbildningsnämnden har att välja en ersättare i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott som ersätter Kerstin Cederström.
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Förslag Per Holm (kd) föreslår att Roberth Axäng (fp) väljs till ersättare i 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Per Holms förslag. 
_________ 
 

Expediering Kansliet 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-10-17 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-10-03 
  
 Bun § 112      
 Au §  81 Dnr 102/2007 600 
 

Utställning, detaljplan för Åbytorp 1:21 med flera 

Ärendebeskrivning Stadsarkitektavdelningen inkom den 1 oktober 2007 med skrivelse 
rörande utställning gällande detaljplaneförslag för Åbytorp 1:21 
med flera (torget). Detaljplanens huvudsakliga syfte är att ge 
Betaniaförsamlingen i Åbytorp möjlighet till tillbyggnad av kyrkan 
åt öster. Detaljplaneförslaget har varit utskickat för samråd under 
perioden 16 juli till och med den 27 augusti 2007. Synpunkter på 
detaljplaneförslaget skall vara miljö- och byggnadsnämnden 
tillhanda senast den 22 oktober 2007. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden hänvisar till framförda synpunkter i 
skrivelse daterad den 27 augusti 2007 som avlämnades med 
anledning av samrådet. 
 

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

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-10-17 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-10-03 
  
 Bun § 113      
 Au §  83   
 

Riktlinjer för beviljande av medel ur nämndens konto för 
utveckling 

Ärendebeskrivning Katarina Hansson (s) ges av ordförande tillstånd att initiera ett 
ärende rörande riktlinjer för beviljande av medel ur barn- och 
utbildningsnämndens konto för utveckling (konto 581110, 
verksamhet 105000 och ansvar 50000). 
 

Förslag Katarina Hansson (s) föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att tillsätta en arbetsgrupp bestående av nämndens 
arbetsutskott som utarbetar riktlinjer för villkoren för att bevilja 
medel ur barn- och utbildningsnämndens konto för utveckling 
(konto 581110, verksamhet 105000 och ansvar 50000). Till 
arbetsgruppen kan adjungeras kommunala tjänstemän. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. Vidare beslutas att arbetsgruppen skall presentera ett förslag 
till riktlinjer vid nämndens sammanträde den 12 december 2007. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-10-17 
  
  
 Bun § 114      
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström informerar om 
utvecklingen inom förvaltningen. 
 
• Platsbehov inom barnomsorgen har anmälts för fem barn till 

december 2007, 44 barn till januari 2008 och sju barn till  
april 2008. 

• En person har erbjudits tjänsten som områdeschef på  
Norra skolområdet och en person har erbjudits tjänsten som 
områdeschef på Västra skolområdet. Under förutsättning att dessa 
personer accepterar respektive erbjudande, är avsikten att de skall 
inleda sin tjänstgöring i början av år 2008. 

• 16 yttranden har inkommit med anledning av remissförslaget till 
ny skolplan. Arbetet med sammanställning av remissyttrandena 
samt revidering med anledning av dessa pågår. Skolplanegruppen 
har möte onsdagen den 24 oktober 2007. 

• Arbetsgruppen för samordning av matematikpedagogiken 
fortsätter sitt arbete med bland annat samråd med personer vilka 
arbetar inom förskoleverksamheten, skolår F-5 och skolår 6-9. 

 
Nämnden beslutar Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-10-17 
  
  
 Bun § 115      
     
 

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning Kontaktpolitikerna inom barn- och utbildningsnämnden informerar 
om följande besök. 
 
Awat Mohammad (m) och Eva Palmqvist (s) har besökt Ekeby skola 
och där haft ett positivt möte med rektor Hans Melin och 
personalrepresentanter. 
 
Per-Arne Mårstad (c) och Marie Lindh (s) har haft träff med 
förskolepersonal på Tallängens förskola och bland annat bevittnat  
I Ur och Skur-verksamheten. Träffen uppskattades av 
kontaktpolitikerna. 
 
Roberth Axäng (fp) har sammanträffat med rektor Håkan Sandberg 
på Stene skola i ett givande samtal. 
 
Stefan Svensson (s) har genomfört ett lärorikt studiebesök på 
Kumlaby skola och där tagit del av verksamheten. 
 

Nämnden beslutar Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-10-17 
  
  
 Bun § 116      
     
 

Inspektionskommittén för skolskjutsar informerar 

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

Nämnden beslutar Barn- och utbildningsnämnden noterar meddelandet. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-10-17 
  
  
 Bun § 117 
     

 Meddelanden 

 Beslut av arbetsutskott 

 Au § 77 och § 82 Ansökan om förskoleklassplats och fritidshemplats 
i annan kommun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-06 
  
  
 Bun § 117, forts 
     

 Meddelanden, forts 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum
140/07 
- 
160/07 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2007-
01-31  
§ 13 

Leif Lindström 070827 

161/07 Anpassad 
studiegång 

GrF 5 
kap 10 §

Gunilla Kalmnäs 070823 

162/07 Anpassad 
studiegång 

GrF 5 
kap 10 §

Gunilla Kalmnäs 070831 

163/07 Särskild 
undervisnings-
grupp, anpassad 
studiegång 

GrF 5 
kap 5 § 
och GrF 
5 kap 10 
§  

Gunilla Kalmnäs 070911 

164/07 Anpassad 
studiegång 

GrF 5 
kap 10 §

Ann-Sofie 
Berglund 

070913 

165/07 Plats inom 
skolbarnsomsorg 

SL 2 
kap 7 § 

Maud Frimodig 070914 

166/07 Särskild 
undervisnings-
grupp, anpassad 
studiegång 

GrF 5 
kap 5 § 
och GrF 
5 kap 10 
§  

Gunilla Kalmnäs 070914 

167/07 Särskild 
undervisnings-
grupp, anpassad 
studiegång 

GrF 5 
kap 5 § 
och GrF 
5 kap 10 
§  

Gunilla Kalmnäs 070921 

 
 
 
 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-06 
  
  
 Bun § 117, forts 
     

 Meddelanden, forts 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum
168/07 Anpassad 

studiegång 
GrF 5 
kap 10 §

Gunilla Kalmnäs 070926 

169/07 
- 
179/07 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2007-
01-31  
§ 13 

Leif Lindström 070927 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-06 
  
  
 Bun § 117, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Kvalitetsredovisning inom skolväsendet 2006 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 17 september 2007,  
§ 111, beslutat anta förslaget till kvalitetsredovisning inom 
skolväsendet 2006 

  
 

Avsägelse av kommunalt uppdrag - Kerstin Cederström 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 17 september 2007,  
§ 115, beslutat Kerstin Cederströms (fp) avsägelse från samtliga 
politiska uppdrag från och med den 1 oktober 2007.  

Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden utsågs  
Robert Axäng. 

  
 

Beslutsprotokoll i skolskjutsärende med  
diarienummer 4/2007 623 

 
Kammarrätten i Jönköping har inkommit den 5 oktober 2007 med 
beslutsprotokoll gällande överklagande av Länsrättens i Örebro läns 
dom den 8 maj 2007 i mål nr 532-07. Anledning saknas att ändra 
länsrättens avgörande. Det finns inte heller något annat skäl, enligt 
reglerna om prövningstillstånd att pröva överklagandet. 
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrätten 
avgörande står därför fast. 

 
 
 
 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-06 
  
  
 Bun § 117, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Detaljplan för Kv Sylen, Norra Kungsvägen 

 
Stadsarkitektavdelning har inkommit med ett utlåtande över inkomna 
yttranden som gäller kv. Sylen, Norra Kungsvägen för kännedom. 

  
 

Kommunblad med jämförelsetal för huvudmän, Skolverket 

 
Skolverket har inkommit den 24 september 2007 med Kommunblad 
med jämförelsetal för huvudmän. 

  
 

Protokoll från Sydnärkes utbildningsförbund, SUF 

 
Sydnärkes utbildningsförbund SUF har inkommit den 8 oktober 2007 
med protokoll från sammanträden i direktion den 13 september 2007. 
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