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Barn- och utbildningsnämnden 2007-11-14 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-10-31 
  
 Bun § 118      
 Au §  84 Dnr 64/2006 600 
 

Ekonomisk rapport 

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

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden uppmanar barn- och 
utbildningsförvaltningen intensifiera arbetet med den ekonomiska 
uppföljningen där särskild uppmärksamhet skall riktas mot de 
ekonomiska ansvarsområden som har ett underskott under 2007 
gentemot budget. Vidare att nämnden godkänner rapporten. 
 

Nämndens beslut  Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna rapporten. 
_________ 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-11-14 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-10-31 
  
 Bun § 119      
 Au §  85 Dnr 120/2007/611 
 

Redovisning av resultaten av diagnostiskt material för de tidigare 
skolåren och nationella proven i skolår 5 

Ärendebeskrivning Plan för skolverksamheterna i Kumla kommun, beslutad av 
kommunfullmäktige den 26 januari 2004, § 5, fastslår att ”De 
diagnostiska materialen i svenska och matematik för de tidigare 
skolåren skall användas i hela kommunen. I skolår 2 skall en mätning 
genomföras som anger antal och andel barn som inte bedöms uppnå 
målen. De nationella kunskapsproven i år 5 skall genomföras i hela 
kommunen. Resultaten vad gäller såväl skolår 2 som 5, skall varje år 
redovisas till barn- och utbildningsnämnden och vara underlag för 
fortsatt utvecklingsarbete.” 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson redovisar, i enlighet med 
Plan för skolverksamheterna i Kumla kommun, en sammanställning 
över resultaten av de diagnostiska materialen vad gäller skolår 2  
åren 2000-2007 och en sammanställning över de nationella proven 
för skolår 5 åren 1997-2007. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen 
samt sänder den till Skolutvecklingsgruppen för vidare analys. Vidare 
skall återkoppling ske från Skolutvecklingsgruppen till barn- och 
utbildningsnämnden vid dess sammanträde i mars 2008 och 
återkopplingen skall ligga till grund för eventuella budgetäskanden. 
_________ 
 

Expediering Skolutvecklingsgruppen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-11-14 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-10-31 
  
 Bun § 120      
 Au §  86 Dnr 104/2007 610 
 

Förslag till reviderad skolplan 

Ärendebeskrivning I Skollagen 2 kap. 8 § fastslås att ”I alla kommuner skall det finnas en 
av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hur kommunens 
skolväsende skall gestaltas och utvecklas.” Kommunfullmäktigen 
beslutade vid sammanträde den 26 januari 2004, § 5 att anta 
föreliggande förslag till skolplan. I denna skolplan anges att 
”Utvärdering och erforderlig revidering av skolplanen skall ske under 
2007.” I anledning av detta beslutade barn- och utbildningsnämnden 
vid sammanträde den 11 januari 2007, § 12 att tillsätta en arbetsgrupp 
bestående av ordförande Katarina Hansson (s), vice ordförande 
Stefan Svensson (s), gruppledare Per Holm (kd), barn- och 
utbildningschef Leif Lindström, utvecklingsledare Per Ekström och 
utredningssekreterare Anders Andersson för eventuell revidering av 
befintlig skolplan. 
 
Arbetsgruppen genom utvecklingsledare Per Ekström och 
utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till 
reviderad skolplan. Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till skolplan för 
perioden 2008-2011. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
Därtill beslutas att efter kommunfullmäktiges beslut skall en lättläst 
version samt versioner på i kommunen vanligt förekommande 
hemspråk av skolplanen läggas ut på kommunens hemsida. Barn- och 
utbildningsnämnden anmodar barn- och utbildningsförvaltningen att 
fästa stor vikt vid implementeringen av skolplanen. 
_________ 
 

Expediering Kommunfullmäktige + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-11-14 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-10-31 
  
 Bun § 121      
 Au § 87 Dnr 101/2007 609 
 

Ansökan om utvecklingspengar till utvecklingsprojektet, 
förskoleverksamheten i Östra skolområdet   

Ärendebeskrivning Rektorerna Maud Frimodig, Kumlaby skola samt Smedens förskola 
och Maj-Britt Jonsson Tallängens och Lillhedens skolor samt 
familjedaghem och vikarierande områdeschef för Östra skolområdet 
Birgitta Daréus har den 1 oktober 2007 inkommit med en ansökan om 
medel ur barn- och utbildningsnämndens konto för utveckling (konto 
58110, verksamhet 105000 och ansvar 500000) till utvecklings-
projekt avseende nätverksbyggande inom förskoleverksamheten i 
Östra skolområdet samt kompetensutvecklingskväll kring Läroplanen 
för förskola (Lpfö 98). Utvecklingsprojektets syfte är bland annat att i 
samverkan höja kvaliteten i och utveckla förskolan. Ansökan avser 
sammantaget 45 000 kronor. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden avslår ansökan. 
 

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

Expediering Rektorerna Maj-Britt Jonsson och Maud Frimodig 
Vikarierande områdeschef Birgitta Daréus 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-11-14 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-10-31 
  
 Bun § 122 
 Au §  88 Dnr 103/2007 609 
 

Ansökan om utvecklingspengar till utvecklingsprojektet, 
kommunikation, Tallängens skola 

Ärendebeskrivning Specialpedagog Henry Andersson och rektor Maj-Britt Jonsson, 
båda Tallängens skola, har den 1 oktober 2007 inkommit med en 
ansökan om medel ur barn- och utbildningsnämndens konto för 
utveckling (konto 58110, verksamhet 105000 och ansvar 500000) 
till utvecklingsprojekt avseende alternativ kommunikation för barn i 
behov av särskilt stöd. Utvecklingsprojektets syfte är bland annat att 
etablera ett kommunikationsrum på Tallängens skola med material 
som möjliggör kommunikation via musik och bild. Ansökan avser 
sammantaget cirka 42 000 kronor. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja medel enligt 
ansökan med maximalt 42 000 kronor. Vidare förutsätter nämnden 
att resultatet av utvecklingsprojektet sprids inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter. Återkoppling av 
utvecklingsprojektets resultat skall ske till barn- och 
utbildningsnämnden vid dess sammanträde i december 2008. 
_________ 
 

Expediering Specialpedagog Henry Andersson 
Rektor Maj-Britt Jonsson 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-11-14 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-10-31 
  
 Bun § 123      
 Au § 89 Dnr 112/2007 609 
 

Ansökan om utvecklingspengar till utvecklingsprojektet, 
integrering, Vialundskolan  

Ärendebeskrivning Grundskollärarna i C-huset på Vialundskolan har genom  
Åsa Häggström med flera, i en skrivelse daterad  
den 24 september 2007 ansökt om medel ur barn- och 
utbildningsnämndens konto för utveckling (konto 58110, verksamhet 
105000 och ansvar 500000) till utvecklingsprojekt avseende 
integrering. Utvecklingsprojektets syfte är bland annat att underlätta 
integreringen för elever ej födda i Sverige i skolan, stärka deras 
självförtroende, deras allmänna förståelse för svenskt skolväsende 
samt förbättra deras studieresultat i ämnena svenska, matematik och 
engelska. Ansökan avser ökad pedagogresurs till ett icke specificerat 
belopp. 
 

Arbetsutskottets beslut Barn- och utbildningsnämnden avslår ansökan. Nämnden förklarar 
sig dock vara positiv till utvecklingsprojekt avseende integration. 
 

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

Expediering Grundskollärare Åsa Häggström 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-11-14 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-10-31 
  
 Bun § 124      
 Au §  90 Dnr 111/2007 609 
 

Ansökan om utvecklingspengar till utvecklingsprojektet, 
systematiskt kvalitetsarbete, Norra skolområdet 

Ärendebeskrivning Grundskollärarna Therese Svenman och Jonas Langell, 
representanter för lokala skolutvecklingsgruppen i Norra 
skolområdet, har i en skrivelse daterad den 11 oktober 2007 ansökt 
om medel ur barn- och utbildningsnämndens konto för utveckling 
(konto 58110, verksamhet 105000 och ansvar 500000) till 
utvecklingsprojekt avseende systematiskt kvalitetsarbete. 
Utvecklingsprojektets syfte är bland annat att utveckla det 
systematiska kvalitetsarbetet i Norra skolorådet genom ett tvådagars 
seminarium i ämnet. Ansökan avser sammantaget  
cirka 14 000 kronor. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beviljar maximalt 14 000 kronor 
enligt föreliggande ansökan. Återkoppling med uppföljning av 
medlens användning skall ske till nämnden vid ett av dess 
sammanträden under våren 2008. 
 

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

Expediering Grundskollärarna Therese Svenman och Jonas Langell 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-11-14 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-10-31 
  
 Bun § 125      
 Au §  91 Dnr 121/2007 621 
 

Sammanträdestider år 2008 och delar av år 2009 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till 
sammanträdestider under 2008 och delar av år 2009 barn- och 
utbildningsnämnden, dess arbetsutskott samt det partigemensamma 
gruppsammanträdet. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar om sammanträdestider för 
2008 och delar av 2009 enligt föreliggande förslag med följande 
ändringar: 
Gruppmöte den 20 februari 2008 flyttas till den 14 februari 2008. 
Gruppmöte den 26 mars 2008 flyttas till den 19 mars 2008. 
Gruppmöte den 19 november 2008 flyttas till den 20 november 2008. 
Gruppmöte den 8 januari 2008 skall vara den 8 januari 2009. 
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 12 mars 2008 
flyttas till den 11 mars 2008. 
_________ 
 

Expediering Kansliet + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-11-14 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-10-31 
  
 Bun § 126      
 Au §  92 Dnr 118/2007 612 
 

Inrättande av gymnasieprogram 

Ärendebeskrivning Ställföreträdande förvaltningschef Rolf Östman föreslår i en skrivelse 
daterad den 24 oktober 2007 barn- och utbildningsnämnden besluta 
om inrättande av Tekniskt program med elektronikinriktning samt 
Samhällsprogram med inriktningarna turism/events och 
projektledning som gymnasieprogram. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar om inrättande av 
gymnasieprogram enligt föreliggande förslag. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-11-14 
  
  
 Bun § 127      
   Dnr 119/2007 600 
 

Samråd, detaljplaneförslag för Tranan 23, Viagatan 

Ärendebeskrivning Stadsarkitektavdelningen inkom den 1 november 2007 med skrivelse 
rörande samråd gällande detaljplaneförslag för Tranan 23, Viagatan. 
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att ge möjlighet till byggande av 
gruppbostäder. Denna nybyggnation skall utgöra så kallat 
halvvägsboende. Inom planområdet befintlig byggnad planeras 
inrymma personal samt dagverksamhet. 
 
Synpunkter på detaljplaneförslaget skall vara miljö- och 
byggnadsnämnden tillhanda senast den 29 november 2007. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte lämna några 
synpunkter. 
_________ 
 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-11-14 
  
  
 Bun § 128      
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström informerar om 
utvecklingen inom förvaltningen. 
 
• Måndagen den 12 och tisdagen den 13 november 2008 har 

utbildning genomförts bland personalen bestående av före-
läsningar rörande hedersrelaterat våld samt homo-, bi- och 
transsexuellas situation i dagens samhälle. Föreläsningarna har 
varit uppskattade och utbildningen fortsätter med nya före-
läsningar onsdagen den 28 och torsdagen den 29 november 2008. 

• Ett arbete pågår inom barn- och utbildningsförvaltningen rörande 
en reviderad rektorsorganisation. 

• Information ges om efterfrågan av barnomsorgsplatser. 
• Utredningen rörande eventuellt inrättande av fritidsklubbar 

fortgår och närmast skall ett studiebesök göras i Mjölby kommun.
• Marknadsföring har inletts av gymnasieutbildningar i  

Kumla kommun. Gymnasieskolan har givits namnet  
John Norlander gymnasiet Framtidsutbildningen i Kumla.  
SFI-utbildningen kommer i framtiden att ske i kommunens regi. 

• I samband med upprättande av risk- och sårbarhetsanalys för 
Kumla kommun, har från barn- och utbildningsförvaltningen 
lämnats följande krisscenarion: brand i skollokal, 
skolskjutsolycka eller annan olyckshändelse där ett flertal 
barn/ungdomar i verksamheterna är inblandande, 
epidemi/pandemi, enhet bombhotas eller bomb detonerar i en 
enhet, verksamhetspersonal eller delar av den förolyckas, 
skolledningsgruppen eller delar av den förolyckas, pedofil bland 
verksamhetspersonal, kidnappning av eget barn/gisslantagning 
och utsläpp eller dylikt i en enhet. 

 
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-11-14 
  
  
 Bun § 129      
     
 

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning Kontaktpolitikerna inom barn- och utbildningsnämnden informerar 
rörande deras kontakter med enheterna inom nämndens verksamheter.
 
• Per Holm (kd) och Kristina Davidsson (s) har haft möte med 

vikarierande områdeschef på Västra skolområdet Mats Öhlund 
och rektor Per Bernestål vid Vialundskolan. Vid mötet gavs 
information om rådande situation inom skolområdet och på 
Vialundskolan. 

• Per-Arne Mårstad (c) och Marie Lindh (s) har besökt 
familjedaghemsverksamhet och erhållit information om denna. 

• Eva Palmqvist (s) och Awat Mohammad (m) har besökt 
Kumlasjöns förskola och samtalat med personal angående 
verksamheten. 

 
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-11-14 
  
  
 Bun § 130      
     
 

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 2007-11-14 
  
  
 Bun § 131      
     
 

Presentation och analys av skolbarnsomsorgsverksamheten 

Ärendebeskrivning Katarina Hansson (s) ges av ordförande, efter hörande av nämnden, 
tillstånd att initiera ett ärende rörande skolbarnsomsorgs-
verksamheten. 
 

Förslag Katarina Hansson föreslår att barn- och utbildningsnämnden ger barn- 
och utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en presentation 
samt en analys av skolbarnsomsorgen i Kumla kommun till nämnden.
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-11-14 
  
  
 Bun § 132 
     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum
180/07 Uttagning av elev 

till särskild under-
visningsgrupp 

GrF 5 
kap 5 § 

Ann-Sofie 
Berglund 

070928 

181/07 Uttagning av elev 
till särskild under-
visningsgrupp 

GrF 5 
kap 5 § 

Ann-Sofie 
Berglund 

070928 

182/07 Uttagning av elev 
till särskild under-
visningsgrupp 

GrF 5 
kap 5 § 

Ann-Sofie 
Berglund 

070928 

183/07 Anpassad 
studiegång 

GrF 5 
kap 10 § 

Ann-Sofie 
Berglund 

071002 

184/04 Ledighet för elev 
mer än tio dagar 

GrF 6 
kap 8 § 

Viktoria Holmgren 071005 

185/07 Begäran om 
återbetalning av 
skolbarnsavgift 

SL 2a 
kap 10 §

Leif Lindström 071025 

186/07
-
196/07 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2007-
01-31  
§ 13 

Leif Lindström 071026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-11-14 
  
  
 Bun § 132 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Gymnasieskolan framtida verksamhet 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde  
den 25 september 2007, § 300, beslutat ge barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att utreda kostnader och konsekvenser 
för gymnasieskolans framtida verksamhet. 

Återrapportering skall ske till kommunstyrelsens arbetsutskott senast 
den 31 januari och den 30 april 2008 gällande det aktuella 
utredningsläget. 

  
 

Samordning av tjänster över förvaltningsgränserna 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde  
den 25 september 2007, § 302, beslutat ge socialnämnden och barn- 
och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till 
samordning av tjänster över förvaltningsgränserna. 

Återrapportering skall ske till kommunstyrelsens arbetsutskott senast 
den 31 januari och den 30 april 2008 gällande det aktuella 
utredningsläget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-11-14 
  
  
 Bun § 132 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Redovisning av allergiproblematik inom förvaltningarnas 
verksamhetsområden 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde den  
2 oktober 2007, § 317, beslutat godkänna den redovisning gällande 
allergiproblematik inom förvaltningarnas verksamhetsområden som 
förvaltningscheferna fått i uppdrag att genomföra. 

Förvaltningscheferna får i uppdrag att fortsätta att beakta 
allergiproblematiken inom sitt verksamhetsområde och återkomma 
till kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober år 2008 med 
redovisning av hur detta praktiskt sker. 

 
 
 
 
 
 
 
   ___________ 
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