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Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-16 
  
 Bun § 1 
 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 utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna rapporten. 
_________ 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-16 
  
 Bun § 2 
 Au §  2 Dnr 72/2007 600 
 

Internbudget för år 2008 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 12 december 2007, § 135, att beslutet kring textdelen i 
internbudget för år 2008 skulle hänskjutas till nämndens 
sammanträde den 30 januari 2008. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden utarbetar förslag till skrivningar vad 
gäller avsnitten Problembeskrivning/Utvecklingsområden och 
Verksamhetsbeskrivning/Verksamhetsmål. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta föreliggande förslag till 
skrivningar i internbudget för år 2008. 
_________ 
 

Expediering Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Ställföreträdande förvaltningschef Rolf Östman 
Områdeschefer 
Rektorer 
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barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-16 
  
 Bun § 3 
 Au §  3 Dnr 72/2007 600 
 

Ombudgetering 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig föreslår i en skrivelse daterad 
den 2 januari 2008 att barn- och utbildningsnämnden beslutar om en 
ombudgeteringen innebärande att tre miljoner kronor i driftbudgeten 
2008 för John Norlander-gymnasiet Framtidsutbildningar i Kumla 
överförs till investeringsbudgeten för år 2008. 
 

Förslag Per Holm (kd) föreslår barn- och utbildningsnämnden avslå förslaget 
till ombudgetering. Vidare föreslås barn- och utbildningsnämnden 
äska tilläggsanslag från kommunstyrelsen rörande investeringar inom 
gymnasieskoleverksamheten. 
 
Stefan Svensson (s) föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar 
förvaltningsekonom Mikael Calmestigs förslag till ombugetering. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar om ombudgetering enligt 
Stefan Svenssons förslag. 
 

Reservationer Per Holm (kd) och Per-Arne Mårstad (c) reserverar sig till förmån för 
Per Holms förslag. 
 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

 
 

Förslag Per Holm (kd) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
bifalla dennes förslag i arbetsutskottet. 
 
Katarina Hansson (s) föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar om ombudgetering enligt 
Katarina Hanssons förslag. 
 

Reservationer Per Holm (kd), Per-Arne Mårstad (c), Eva Hultberg (c) och Awat 
Mohammad (m)  reserverar sig till förmån för Per Holms förslag. 
_________ 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
Ställföreträdande förvaltningschef Rolf Östman 
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Barn- och utbildnignsnämnden 2008-01-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-16 
  
 Bun § 4 
 Au §  4 Dnr 1/2007 600 
 

Reviderat kontaktpolitikerområde samt fyllnadsval av 
kontaktpolitiker  

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde  
den 17 september 2007, § 115 bevilja Kerstin Cederström (fp) 
avsägelse från samtliga politiska uppdrag i Kumla kommun. Vid 
samma tillfälle valdes Roberth Axäng (fp) till att ersätta  
Kerstin Cederström som ordinarie ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid 
sammanträde den 31 januari 2007, § 30, om kontaktpolitiker-
organisation, innebärande bland annat att Kerstin Cederström valdes 
till kontaktpolitiker för Fylsta skola inklusive förskolan Duvan. 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  
19 november 2007, § 150, att till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Roberth Axäng välja Björn Axelström (fp). 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse 
daterad den 28 december 2007 dels att kontaktpolitikerorganisationen 
revideras i det att till Fylsta skola inklusive förskolan Duvan hänförs 
förskolan Trädgården, med den sammantagna benämningen  
Fylsta skolenhet, dels att Björn Axelström väljs till kontaktpolitiker 
vid Fylsta skola inklusive förskolorna Duvan och Trädgården. 
 

Arbetsutskttets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 

Nämnden beslutar Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
 

Expediering Rektor Ann-Sofie Berglund, Fylsta skolenhet 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-16 
  
 Bun § 5 
 Au § 5 Dnr 7/2007 609 
 

Återkoppling av utvecklingsprojekt, betygskriterier i ämnet 
Idrott och hälsa 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 18 april 2007, § 50, bevilja utvecklingsmedel för fullgörande av 
projektet rörande betygskriterierna i ämnet idrott och hälsa. Vid detta 
tillfälle beslutades vidare att återkoppling med uppföljning av 
projektet skulle ske vid dagens sammanträde i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Idrottslärare Kent Andersson med flera redovisar i en 
sammanställning daterad den 9 januari 2008 uppföljning av projektet. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna återkopplingen. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
samt hänskjuter årterkopplingen till Skolutvecklingsgruppen. 
_________ 
 

Expediering Idrottslärare Kent Andersson, Skogstorpsskolan 
Idrottslärare Hasse Källén, Skogstorpsskolan 
Idrottslärare Placido Gonzales, Skogstorpsskolan 
Idrottslärare Karin Sandén, Skogstorpsskolan och Tallängens skola 
Idrottslärare Joakim Gillman, Kumlaby skola 
Idrottslärare Hans Claesson, Kumlaby skola 
Idrottslärare Magnus Åkerhielm, Kumlaby skola 
Idrottslärare Marika Johansson, Fylsta skola 
Idrottslärare Jenny Welin, Kumlaby skola 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-16 
  
 Bun § 6 
 Au §  6 Dnr 31/2007 600 
 

Återkoppling av utvecklingsprojekt, matematikverkstad 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 18 april 2007, § 55, bevilja utvecklingsmedel för projekt med 
matematikverkstad på Vialundskolan. Projektet innebar bland annat 
inköp av lämpligt laborativt material till portabel 
matematikverkstad. Vid detta tillfälle beslutades vidare att 
återkoppling med uppföljning av projektet skulle ske vid dagens 
sammanträde i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Rektor Per Bernestål redovisar i en sammanställning, vilken inkom 
den 3 januari 2008, uppföljning av projektet. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna återkopplingen. 
 

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

Expediering Per Bernestål, rektor, Vialundskolan 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-16 
  
 Bun § 7 
 Au § 7 Dnr 34/2007 600 
 

Återkoppling av utvecklingsprojekt, musikaktivitet i särskolan 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 18 april 2007, § 57, bevilja utvecklingsmedel för projekt med 
musikaktivitet inom särskolan bestående av trumspel av  
Seydou Bahngoura. 
 
Kerstin Stanley Linderö och Kerstin Lindgren redovisar i en 
sammanställning daterad den 29 december 2007 uppföljning av 
projektet. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna återkopplingen. 
 

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

Expediering Kerstin Stanley Linderö, särskolan 
Kerstin Lindgren, särskolan 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-16 
  
 Bun § 8 
 Au § 8 Dnr 3/2007 600 
 

Revidering av delegationsordning 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den  
6 september 2007, § 97, om reviderad delegationsordning för barn- 
och utbildningsnämnden. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse 
daterad den 28 december 2007 revidering av befintlig delegations-
ordning. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

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

Expediering Ställföreträdande förvaltningschef Rolf Östman 
Områdeschefer 
Rektorer 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 
  
  
 Bun § 9 
   Dnr 13/2008 612 
 

Inrättande av Byggprogram inom gymnasieskolan 

Ärendebeskrivning Ställföreträdande förvaltningschef Rolf Östman föreslår i en skrivelse 
daterad den 21 januari 2008 att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att inrätta ett Byggprogram med nationella inriktningen 
husbyggnad och profilerna stenmontör, håltagare och 
undertaksmontör. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar inrätta ett Byggprogram med 
nationella inriktningen husbyggnad och profilerna stenmontör, 
håltagare och undertaksmontör. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-16 
  
 Bun § 10 
 Au §  9 Dnr 119/2007 600 
 

Utställning, kvarteret Tranan 23, Viagatan 

Ärendebeskrivning Stadsarkitektavdelningen inkom den 19 december 2007 med 
skrivelse rörande utställning gällande detaljplan för kvarteret 
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. 
 
Detaljplaneförslaget har varit utskickat för samråd under perioden  
1 till den 29 november 2007. 
 
Synpunkter på detaljplaneförslaget skall vara miljö- och 
byggnadsnämnden tillhanda senast den 24 januari 2008. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar inte lämna några 
synpunkter. 
 

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

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-16 
  
 Bun § 11 
 Au §  10 Dnr 144/2007 600 
 

Samråd, förslag till Plan-, bygg- och bostadsprogram 2008-2010 
för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Stadsarkitektavdelningen har den 20 december 2007 inkommit med 
förslag till Plan-, bygg- och bostadsprogram 2008-2010 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 rörande förslaget skall vara miljö- och byggnadsnämnden 
tillhanda senast den 28 januari 2008. 
 

Arbetsutskottets förslag Uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen upprätta förslag till 
yttrande, vilket presenteras vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde. 
 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till 
yttrande. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar avge yttrande enligt 
föreliggande förslag. 
_________ 
 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden  
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-01-16 
  
 Bun § 12 
 Au §  11 Dnr 150/2007 600 
 

Samråd, detaljplan för kvarteret Skäran med flera 

Ärendebeskrivning Stadsarkitektavdelningen har den 28 december 2007 inkommit med 
förslag till detaljplan för kvarteret Skäran med flera. 
Detaljplaneförslaget syftar till möjliggöra byggnation av elva 
stycken enbostadshus öster om gång- och cykelbanan i 
förlängningen av Dalagatan (kvarteret Skäran) samt vid korsningen 
Dalagatan-Gärdesgatan (del av kvarteret Sågen). 
 
Synpunkter på förslaget skall vara miljö- och byggnadsnämnden 
tillhanda senast den 24 januari 2008. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen upprätta förslag till 
yttrande, vilket presenteras vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde. 
 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till 
yttrande. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar avge synpunkter enligt 
föreliggande förslag. 
_________ 
 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden  
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 
  
  
 Bun § 13 
   Dnr 14/2008 600 
 

Samråd, detaljplan för kvarteret Plåtslagaren 1 

Ärendebeskrivning Stadsarkitektavdelningen har den 23 januari 2008 inkommit med 
förslag till detaljplan för kvarteret Plåtslagaren 1. 
Detaljplaneförslaget syftar till möjliggöra ombyggnation av 
”Burenska villan” till fem bostadlägenheter. 
 
Synpunkter på förslaget skall vara miljö- och byggnadsnämnden 
tillhanda senast den 13 februari 2008. 
 

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

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 
  
  
 Bun § 14 
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström informerar om 
utvecklingen inom förvaltningen. 
 
• Skolverket kommer under april/maj detta år genomföra inspektion 

av kommunens skolverksamhet. Inledande möte med Skolverket 
avhålls den 8 februari 2008 med deltagande av representanter för 
barn- och utbildningsnämnden, förvaltningsledningen och 
samtliga rektorer. 

• Ansökan om barnomsorgsplats finns för närvarande gällande  
35 barn under våren. 

• Löneavtal har ingåtts centralt med de lärarfackliga organsiationer. 
Avtalet innebär en löneökning med minst 10,2 procent under åren 
2007-2009. 

• Kompetensutvecklingen rörande kvalitetsarbete med  
Jan Håkansson fortgår. Representanter för nämnden är inbjudna 
att träffa Jan Håkansson tisdagen den 11 mars 2008. 

• En träff kommer att avhållas mellan rektorer samt ledamöter och 
ersättare i nämnden onsdagen den 19 mars 2008. 

• En av avdelningarna, Villekulla, på Norrgårdens förskola med 
placering Willéngatan 55, kommer tills vidare bedriva 
förskoleverksamhet. Avdelningen Humlegården vid samma 
förskola kommer att upphöra med sin verksamhet. 

• Awat Mohammad har avslutat sin anställning vid Naturskolan. 
 

Nämdnens beslut Barn- och utbildningsnämdnen godkänner informationen. 
_________ 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

16

 
Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 
  
  
 Bun § 15 
     
 

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning Kontaktpolitikerna inom barn- och utbildningsnämnden informerar 
rörande deras kontakter med enheterna inom nämndens verksamheter.
 
• Elisabeth Berglund (v), Stefan Svensson (s) och Berry Keller (m) 

har besökt Naturskolan och erhållit information om deras 
verksamhet. Det finns en hög besöksfrekvens på Naturskolan. 

• Per-Arne Mårstaad (c) har träffat personalen på Lillhedens för- 
och grundskola samt fritidshem. På enheten försiggår en djup 
diskussion utifrån den nya skolplanen och ett koncentrerat arbete 
kring kvalitetsaspekten. 

• Jan Nilsson (mp) och Barbro Halling (s) avser genomföra besök 
på Malmens skolenhet i februari. 

 
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 
  
  
 Bun § 16 
     
 

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 2008-01-30 
  
  
 Bun § 17 
     

 Meddelanden 

 Beslut av arbetsutskott 

 Au § 12 Ansökan om fritidshemsplatser i annan kommun. 

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

19

 
Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 
  
  
 Bun § 17, forts 
     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum 
219/07 Ledighet för elev 

mer än 10 
skoldagar 

GrF 6 
kap 8 § 

Viktoria Holmgren 071210 

220/07 
–  
231/07 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2007-
01-31  
§ 13 

Rolf Östman 071228 

1/08 Överenskommelse 
om 
notkopieringsavtal 

Bun 
2007-
08-22 
§ 67 

Leif Lindström 080111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 
  
  
 Bun § 17, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Förslag till skolplan 2008-2011 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 17 december 2007,  
§ 158, antagit barn- och utbildningsnämndens förslag till Skolplan 
2008-2011. 

  
 

Protokoll från Sydnärkes utbildningsförbund, SUF 

 
Sydnärkes utbildningsförbund SUF har inkommit den 15 januari 
2008 med protokoll från sammanträde i direktion den 13 december 
2007. 

   
 

Beslut från Kammarrätten i Jönköping i skolskjutsärende 

 
Protokoll från Kammarrätten i Jönköping har kommit in  
den 14 december 2007 i skolskjutsärende med diarienummer 
105/2006 623. ”Anledning saknas att ändra länsrättens avgörande. 
Det finns inte heller något annat skäl, enligt reglerna om 
prövningstillstånd, att pröva överklagandet. Kammarrätten meddelar 
inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.”. 
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Skolverkets rapport PIRLS 2006 Läsförmågan hos elever i 
årskurs 4 – i Sverige och i världen 

 
Skolverkets rapport PIRLS 2006 Läsförmågan hos elever i  
årskurs 4 – i Sverige och i världen ger en bild av de svenska 
resultaten jämfört med övriga deltagande ländernas resultat. Den 
innehåller också en jämförelse av de svenska resultaten från  
PIRLS 2006 med resultaten från PIRLS 2001.  

Rapporten finns att beställa via Skolverkets webbplats 
www.skolverket.se eller Fritzes kundservice, telefon 08-690 95 76,  
e-post skolverket@fritzes.se.  

   
 

Ny avdelning på BRIS.se 

 
BRIS meddelar att de öppnar en ny avdelning på sin hemsida. 
Adressen är www.bris.se/politiker.  
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Inbjudningar till konferenser och seminarier 

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

• Conductive inbjuder till konferens den 12-13 mars 2008 i 
Stockholm Framgångsrika stödinsatser för utsatta barn. 
Metoder och verktyg för tidigare och effektivare stöd för 
utsatta barn. Nya lagar som ger den sociala barn- och 
ungdomsvården en starkare ställning. 

• Kulturting 5-6 mars 2008 i Västerås. Barns och ungas rätt till 
kultur - kulturpolitik och trender. 

• Komrevs utbildningskatalog våren 2008 för anställda och 
förtroendevalda inom kommuner m.fl. 

 

   
 

Tackkort 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   __________________ 
 


