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Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-28 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-05-16 
  
 Bun § 49 
 Au §  37 Dnr 2008/33.041 
 

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 2008-05-28 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-05-16 
  
 Bun § 50 
 Au §  38 Dnr  
 

Budget för år 2009 och flerårsbudget för åren 2010-2011 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström och förvaltningsekonom 
Mikael Calmestig har upprättat förslag till budget för år 2009 och 
flerårsbudget för åren 2010-2011 gällande barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområden. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
 

Förslag Investeringsbudget 
Stefan Svensson (s) föreslår prioriteringar av investeringsbudget 
enligt bilaga 1. Under rubriken 01 Gemensam administration ändras 
äskandet Underhåll och utbyte av inventarier till 2 000 000 kronor 
respektive år i budget för 2009 och plan för 2010-2011, äskandet 
Utbyte av kopiatorer till 200 000 kronor respektive år i budget för 
2009 och plan för 2010-2011, äskandet Utbyte och nyanskaffning av 
IT-utrustning till 100 000 kronor, respektive år i budget för 2009 och 
plan för 2010-2011, under rubriken 33 Kulturskola äskandet 
Underhåll och utbyte av musikinstrument till 50 000 kronor 
respektive år i budget för 2009 och plan för 2010-2011 samt under 
rubriken 44 Grundskola äskandet Undervisningsdatorer för- och 
grundskola till 1 000 000 kronor respektive år i budget för 2009 och 
plan för 2010-2011. Vidare föreslås att äskandet Tjänsteinstrument 
under rubriken 33 Kulturskola och äskandet Brandsäkerhetsskåp 
under rubriken 44 Grundskola stryks. Därtill föreslås att nämnden 
uppdrar år barn- och utbildningsförvaltningen att genomföra en 
översyn av kostnaderna för skadegörelse etc av undervisningsdatorer 
samt att barn- och utbildningsförvaltningen genomför en utredning av 
konsekvenser rörande försäkringar, förmånsbeskattning etc, vid 
införande av tjänsteinstrument inom kulturskolan. Slutligen skjuts 
äskandena Nybyggnation, Stene skola och Inventarier, Stene skola 
utanför planperioden. 
 
Per Holm (kd) föreslår prioriteringar av investeringsbudget enligt 
bilaga 2. I prioriteringen föreslås en särskild satsning på 
nybyggnation i Hardemo för att utöka antalet förskoleplatser, 
budgeterat till 2 000 000 kronor i budget för 2009 och  
1 000 000 kronor i plan för 2010. Äskandet Undervisningsdatorer för- 
och grundskola under rubriken 44 Grundskola skall avse en särskild 
satsning på elever med läs- och skrivsvårigheter. Äskandena 
Nybyggnation, Stene skola och Inventarier, Stene skola skjuts till 
plan för 2011.   forts 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

4

 
Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-28 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-05-16 
  
 Bun § 50, forts 
 Au §  38 Dnr  
 

Budget för år 2009 och flerårsbudget för åren 2010-2011, forts 

Förslag, forts Driftbudget 
Stefan Svensson (s) föreslår prioriteringar av driftbudget enligt  
bilaga 3. Vidare föreslås att texten kring äskandet Utvecklat stöd till 
elever med sociala och/eller språkliga svårigheter under rubriken  
44 Grundskola skall ändras på det vis att det framgår att detta stöd 
skall ges till samtliga barn och ungdomar oavsett ålder och 
verksamhetsform de vistas i. Barn- och utbildningsnämnden föreslås 
uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att analysera särskolans 
möjligheter att möta framtidens behov. 
 
Per Holm (kd) föreslår prioriteringar i driftbudget enligt bilaga 4. I 
förhållande till barn- och utbildningsförvaltningens förslag föreslås 
att under rubriken 01 Gemensam administration tillförs äskandena 
Arbetsrotation med beloppen 100 000 kronor respektive år i budget 
för 2009 och plan för 2010 och 2011, Förändringsarbete enligt 
skolplan med beloppen 500 000 kronor respektive år i budget för 
2009 och plan för 2010 och 2011, Ämnesutvecklare med beloppen 
600 000 kronor i budget för 2009, 900 000 kronor i plan för 2010 och 
1 200 000 kronor i plan för 2011, Verksamhetsutveckling för barn 
och ungdomar i behov av särskilt stöd med beloppen 500 000 kronor 
respektive år i budget för år 2009 och plan för 2010 och 2011 samt 
Ökad lärartäthet med beloppen 1 500 000 kronor respektive år i 
budget för år 2009 och plan för 2010 och 2011. Samtliga dessa 
äskanden prioriteras som nummer ett. Under rubriken  
40 Förskoleverksamhet föreslås ett äskande Pedagogiskt 
förnyelsearbete enligt exempelvis I Ur och Skur med beloppen 
300 000 kronor respektive år i budget för 2009 och plan för 2010 och 
2011. Detta äskande ges prioritet nummer tre. Slutligen föreslås att 
under rubriken 40 Förskoleverksamhet införs budgetposten Översyn 
av förskoleplatser vilken avser möjligheter till minskat antal 
förskoleplatser som skulle beräknas medföra minskade kostnader 
respektive år med 200 000 kronor i budget för 2009 och plan för 2010 
och 2011. Detta ges prioritet nummer fem. 
 
 
 
    forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-28 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-05-16 
  
 Bun § 50, forts 
 Au §  38 Dnr  
 

Budget för år 2009 och flerårsbudget för åren 2010-2011, forts 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar prioritera förslaget till 
investeringsbudget för år 2009 och plan för åren 2010-2011 enligt 
Stefan Svenssons (s) förslag (Bilaga 1) inklusive föreslagna ändringar 
av äskade belopp och strykningar av äskandena Tjänsteinstrument 
under rubriken 33 Kulturskola och Brandsäkerhetsskåp under 
rubriken 44 Grundskola. Vidare beslutar nämnden uppdra åt barn- 
och utbildningsförvaltningen att genomföra en översyn av 
kostnaderna för skadegörelse etc av undervisningsdatorer samt 
genomför en utredning av konsekvenserna vad gäller försäkringar, 
förmånsbeskattning etc, i samband med ett eventuellt införande av 
tjänsteinstrument inom Kulturskolan. Nämnden beslutar att 
äskandena Nybyggantion, Stene skola och Inventarier, Stene skola 
skjuts utanför planperioden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar prioritera förslaget till 
driftbudget för år 2009 och plan för åren 2010-2011 enligt  
Stefan Svenssons (s) förslag (Bilaga 3). Därtill beslutas att texten 
avseende äskandet Utvecklat stöd till elever med sociala och/eller 
språkliga svårigheter under rubriken 44 Grundskola ändras på det vis 
att det framgår att detta stöd skall ges samtliga barn och ungdomar 
oavsett ålder och verksamhetsform de vistas i. Nämnden beslutar 
vidare att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att analysera 
särskolans möjligheter att möta framtidens behov.  
 
I övrigt beslutar barn- och utbildningsnämnden tillstyrka barn- och 
utbildningschef Leif Lindström och förvaltningsekonom  
Mikael Calmestigs förslag till budget för år 2009 och flerårsplan för 
åren 2010 och 2011. 
 
Förslaget till budget för år 2009 och flerårsplan för åren 2010 och 
2011 överlämnas därmed till kommunstyrelsen. 
 

Reservationer Per Holm (kd), Per-Arne Mårstad (c), Roberth Axäng (fp), Awat 
Mohammad (m) och Margareta Engman (m) reserverar sig till förmån 
för Per Holms förslag beträffande prioriteringar av investerings- och 
driftsäskanden samt framförda förslag till ändringsförslag i förslaget 
till budget för år 2009 och flerårsplan för åren 2010 och 2011. 
_________ 
 

Expediering Kommunstyrelsen och ekonomiavdelningen + handlingar och bilagor 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-28 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-05-16 
  
 Bun § 51 
 Au §  39 Dnr 2008/36.610 
 

Rapport, 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 presenterade vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 17 oktober 2007, § 106 en 
delrapport rörande utredningens fortskridande. Nämnden beslutade 
vid detta tillfälle att förlänga utredningstiden samt att målsättningen 
skulle vara att en eventuell etablering av fritidsklubbar skulle ske 
hösten 2008 och överväga provverksamhet under våren 2008. 
 
Barn- och utbildningschef Leif Lindström presenterade vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 11 mars 2008, § 23, 
utredningens resultat. Detta består bland annat av två alternativa 
förslag, där det första utgörs av en utveckling av befintlig 
fritidshemsverksamhet och det andra av förslaget av en etablering 
fritidsklubbsverksamhet i samordning med nuvarande 
fritidsgårdsverksamhet. Nämnden beslutade vid detta tillfälle att 
uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen fortsatt utreda eventuell 
etablering av fritidsklubbar. Utredningen skulle avge rapport vid 
dagens sammanträde. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar en rapport 
vilken närmare utvecklar en fritidsklubbsverksamhet enligt tidigare 
presenterat förslag ett. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 
________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-28 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-05-16 
  
 Bun § 52 
 Au §  40 Dnr 2008/48.610 
 

Förslag till yttrande rörande motion om mer rörelse för våra 
skolbarn 

Ärendebeskrivning Maria Haglund (m), Linda Axäng (fp), Mats Gunnarsson (mp) och 
Torbjörn Ahlin (c), inkom till kommunfullmäktige  
den 6 mars 2008 med en motion angående mer rörelse för skolbarn 
vid kommunens skolor. 
 
I motionen föreslår motionärerna kommunfullmäktige uppdra åt barn- 
och utbildningsnämnden att utreda hur 30 minuters rörelse per dag 
kan införas för barn i Kumlas skolor. Syftet med införandet av detta 
är bland annat att öka den fysiska aktiviteten bland barn, motverka 
övervikt, utveckla barns motorik och koordination samt bygga ett 
starkare skelett hos barnen.  
 
Kommunfullmäktige remitterade vid sammanträde  
den 17 mars 2008, § 36, motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde  
den 8 april 2008, § 151, uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att i 
samråd med hälsorådet lämna förslag till yttrande över motionen. 
Förslaget till yttrande skall vara kommunstyrelsens arbetsutskott 
tillhanda inom tre månader. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till 
yttrande, vilket skall presenteras vid nämndens sammanträde  
den 28 maj 2008. 
 

Ärendebeskrivning Utredningssekretare Anders Andersson presenterar ett förslag till 
yttrande daterat den 22 maj 2008. Av yttrandet framgår att rörelse för 
elever finns angivet i ett flertal nationella och lokala måldokument 
samt genomförs rörelse bland eleverna i kommunens skolor i den 
omfattning att det motsvarar motionens intentioner. I anledning av 
detta förslås barn- och utbildningsnämnden föreslå 
kommunfullmäktige avslå motionen. 
 
 
 
    forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-28 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-05-16 
  
 Bun § 52, forts 
 Au §  40 Dnr 2008/48.610 
 

Förslag till yttrande rörande motion om mer rörelse för våra 
skolbarn, forts 

Förslag Elisabeth Berglund (v) föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
föreslår kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till vad som i 
remissyttrande anges, anse motionen besvarad. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Elisabeth Berglunds 
förslag. 
_________ 
 

Expediering Kommunfullmäktige + handling 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

9

 
Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-28 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-05-16 
  
 Bun § 53 
 Au §  41 Dnr 23/2007 609 
 

Policydokument mot hedersrelaterat våld och negativa attityder 
mot homosexuella, bisexuella och transsexuella personer 

Ärendebeskrivning Regeringen avsatte 180 miljoner kronor för insatser mot så kallat 
hedersrelaterat våld samt till stöd för projekt med målgrupperna 
homosexuella, bisexuella och transpersoner under perioden  
2003-2007. Länsstyrelserna fick bland annat fått i uppdrag att lämna 
stöd till lokala och regionala projekt som avser förebyggande arbete 
inom berörda områden.  
 
Länsstyrelsen i Örebro län erhöll en miljon kronor att fördela till 
olika projekt och inkom den 5 februari 2007 med inbjudan till bland 
annat länets kommuner att söka bidrag till projekt inom dessa 
områden. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den  
13 februari 2007, § 42, att ärendet skulle överlämnas till barn- och 
utbildningsnämnden, vilken tillsammans med socialnämnden skulle 
ansöka om projektmedel. Länsstyrelsen i Örebro län beviljade enligt 
beslut daterat den 3 maj 3007 kommunen 90 000 kronor i bidrag till 
ett projekt för arbete mot hedersrelaterat våld och motverka negativa 
attityder mot personer på grund av sexuell läggning. 
 
En del av projektet utgjordes av att utarbeta handlingsplaner. 
Projektets kontaktperson socionom Annika Hagström presenterar 
förslag till policydokument rörande insatser mot hedersrelaterat våld 
och för att motverka negativa attityder mot homosexuella, bisexuella 
transsexuella personer. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
anta föreliggande förslag till policydokument mot hedersrelaterat våld 
och negativa attityder mot homosexuella, bisexuella och transsexuella 
personer. 
_________ 
 

Expediering Kommunfullmäktige + handlingar 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-28 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-05-16 
  
 Bun § 54 
 Au §  42 Dnr 2008/69.020 
 

Uppföljning, arbetsväxling 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 25 maj 2005, § 42, uppdra åt dåvarande barn- och 
utbildningschef Annika Hallberg att utreda möjligheterna till och 
behovet av kompetensutveckling inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter genom arbetsväxling. 
 
En utredning enligt barn- och utbildningsnämndens intentioner 
presenterades av dåvarande barn- och utbildningschef  
Annika Hallberg, dåvarande områdeschef Marie Kilk och dåvarande 
personalsekreterare Susanne Eriksson vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 19 oktober 2005, § 56. 
Utredningen föreslog två olika former av arbetsväxling, en med 
tidsmässigt kortare arbetsväxling med ett större antal deltagare och 
en arbetsväxling under en längre period med ett färre antal 
deltagare. Nämnden beslutade anta föreliggande förslag till 
arbetsväxling. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar i en 
uppföljning daterad den 16 maj 2008 bland annat statistiskt material 
över frekvensen av arbetsväxling inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att genomföra en utvärdering av arbetet 
med arbetsväxling. Utvärdering skall presenteras för nämnden vid 
sammanträde den 12 november 2008. Vidare skall nämnden vid 
beslut om internbudget för år 2009 vid sammanträdet den  
10 december 2008 överväga en målskrivning rörande arbetsväxling. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-28 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-05-16 
  
 Bun § 55 
 Au § 43 Dnr 2008/62.610 
 

Revidering av läsårets förläggning 2008/2009 

Ärendebeskrivning Kumla kommun deltager under perioden maj 2007-mars 2009 som ett 
Lärande exempel inom studie- och yrkesvägledning i samarbete med  
Myndigheten för skolutveckling. Inom projektet kommer i Kumla att 
anordnas ett seminarium torsdagen den 4 september 2008 bestående 
av föreläsningar och utställning. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse 
daterad en 28 april 2008 barn- och utbildningsnämnden besluta om 
revidering av beslutet om läsårets förläggning 2008/2009 av den  
12 december 2007, § 138, i det att torsdagen den 4 september 2008 
skall utgöra en kompetensutvecklingsdag för personalen med ledighet 
för eleverna och att tisdagen den 23 september 2008 skall utgöra en 
dag med undervisning för eleverna. Detta beslut skulle möjliggöra 
deltagande av verksamhetspersonalen vid ovanstående seminarium. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till 
revidering av läsårets förläggning 2008/2009. 
 

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

Expediering Områdeschefer 
Rektorer 
Samtliga skolenheter 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-28 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-05-16 
  
 Bun § 56 
 Au § 44 Dnr 2008/63.100 
 

Delegation under sommaren 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse 
daterad den 28 april 2008 att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
ge nämndens ordförande delegation till beslut å barn- och 
utbildningsnämndens vägnar under sommaren 2008 samt att en 
rapport över tagna beslut under sommaren skall lämnas till nämnden 
vid sammanträdet den 10 september 2008. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till 
delegation under sommaren. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-28 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-05-16 
  
 Bun § 57 
 Au §  45 Dnr 2008/59.040 
 

Ansökan om utvecklingsmedel till utvecklingsprojektet,  
ABC-teater 

Ärendebeskrivning Lärare Karin Åkesson, Skogstorpsskolan har den 28 april 2008 
inkommit med en ansökan om medel ur barn- och 
utbildningsnämndens konto för utveckling (konto 58110, 
verksamhet 105000 och ansvar 500000) till utvecklingsprojekt 
avseende alternativ läsinlärning. Utvecklingsprojektets syfte är 
bland annat att stimulera yngre elevers läsinlärning genom att 
presentera alfabetets bokstäver i form av rollspel där varje bokstav 
illustreras av olika personkaraktärer. Ansökan avser sammantaget 
28 000 kronor. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar bevilja utvecklingsmedel 
enligt ansökan samt att återkoppling av projektets genomförande 
skall göras vid nämndens sammanträde den 28 januari 2009. 
_________ 
 

Expediering Karin Åkesson, lärare, Skogstorpsskolan 
Inger Persson, ekonomiassistent 
Elisabeth Admyre, ekonomiassistent 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-28 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-05-16 
  
 Bun § 58 
 Au §  46 Dnr 2008/46.214 
 

Samråd rörande detaljplan för Kumla Sjöpark 

Ärendebeskrivning Stadsarkitektavdelningen inkom den 9 april 2008 med 
detaljplaneförslag för etablering av Kumla Sjöpark. Syftet med 
detaljplaneförslaget är att möjliggöra byggande av en utökad park- 
och fritidsanläggning med inomhusbad, sjö, växthus, planteringar 
med mera i östra Kumla. Målsättningen är att hela det aktuella 
området skall utvecklas till en rekreations- och fritidspark med stora 
möjligheter till motion, promenad och andra fritidsaktiviteter som 
exempelvis vatten- och/eller äventyrslek samt grillning. . 
 
Eventuella synpunkter på detaljplaneförslaget skall vara miljö- och 
byggnadsnämnden tillhanda senast den 10 maj 2008. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta ett förslag 
till yttrande vilket skall presenteras vid nämndens sammanträde  
den 28 maj 2008. 
 

Ärendebeskrivning Utredningssekretare Anders Andersson presenterar förslag till 
yttrande. I förslaget framförs bland annat att Kumla Sjöpark bör 
utformas för att möjliggöra möjlighet att nyttja den i 
undervisningssyfte. 
 

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

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-28 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-05-16 
  
 Bun § 59 
 Au §  47 Dnr 2008/65.214 
 

Samråd rörande detaljplan för Norra Mos Företagspark, etapp 3 

Ärendebeskrivning Stadsarkitektavdelningen inkom den 7 maj 2008 med 
detaljplaneförslag för Norra Mos Företagspark, etapp 3. Syftet med 
detaljplaneförslaget är att medge en fortsatt utbyggnad för industrier 
eller dylikt i Norra Mos Företagspark i norra Kumla. 
Eventuella synpunkter på detaljplaneförslaget skall vara miljö- och 
byggnadsnämnden tillhanda senast den 28 maj 2008. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta ett förslag 
till yttrande vilket skall presenteras vid nämndens sammanträde  
den 28 maj 2008. 
 

Ärendebeskrivning Utredningssekretare Anders Andersson presenterar förslag till 
yttrande. I förslaget framförs bland annat att det bör övervägas att 
anlägga gång- och cykelvägar för att öka trafiksäkerheten. 
 

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

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-28 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-05-16 
  
 Bun § 60 
 Au §  48 Dnr 2008/70.660 
 

Förslag till organisation av gymnasieskola och vuxenutbildning 

Ärendebeskrivning Rektor Rolf Östman presenterade den 22 april 2008 ett förslag till 
organisation av gymnasieskola och vuxenutbildning för 
kommunstyrelsens gymnasieutskott. Gymnasieutskottet förordade 
förslaget med tilläggen att det skall framgå att gymnasieutskottet har 
uppdrag att återrapportera fattade ställningstaganden och 
inriktningsbeslut till respektive nämnd/styrelse och att 
gymnasieutskottets uppdrag är att utveckla vuxenutbildningen och 
John Norlandergymnasiet i Kumla samt se till att en sådan 
utveckling sker i takt med det samlade ekonomiska utrymmet för 
Kumla kommun. Rektor Rolf Östman gavs i uppdrag att inarbeta 
dessa tillägg i förslaget till organisation av gymnasieskola och 
vuxenutbildning. Efter justering av föreliggande förslag enligt ovan, 
föreslår gymnasieutskottet att kommunstyrelsen antar föreliggande 
förslag till organisation för gymnasieskola och vuxenutbildning. 
 
Kommunalråd Dan-Åke Moberg (s) och kommundirektör  
Annika Hallberg presenterade en skrivelse, daterad  
den 31 januari 2008, om organisatoriska frågor kring 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen. I denna anges ”Det är 
naturligt att utbildningsfrågorna i Kumla kommun samlas under en 
och samma förvaltning – Barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- 
och utbildningsnämnden har kompetensen och bör därmed ha 
ansvaret att leda och ta ansvar för att såväl kommunala som 
nationella målen för utbildningen uppfylls.” Kommunfullmäktige 
behandlade denna skrivelse vid sammanträde  
den 25 februari 2008, § 19. Således har barn- och 
utbildningsnämnden att ta beslut i ärenden rörande gymnasieskolan 
och vuxenutbildningen. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut. 
_________ 
 

Expediering Rektor Rolf Östman 
Kommunstyrelsen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-28 
  
  
 Bun § 61 
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström informerar om 
utvecklingen inom förvaltningen. 
 
• Barbro Klasson, Örebro, har anställts som områdeschef för Östra 

skolområdet. Barbro Klasson tillträder tjänsten  
den 1 september 2008. 

• Anställningsintervjuer har genomförts med tre personer rörande 
tjänsten som vikarierande utredningssekreterare. Rekrytering 
planeras avslutad inom det närmaste. 

• Sommarskola för elever i år 7 och 8 kommer att arrangeras 
kommande veckorna 25 och 26. Drygt 40 elever har ansökt om 
deltagande i sommarskolan. Sommarskolan finansieras av 
Skolverket. 

• Efterfrågan av förskoleplatser presenteras. Plats för 13 barn 
önskas innan augusti. Till augusti-september finns en efterfrågan 
på 148 platser. I augusti övergår 253 barn i förskolan till 
förskoleklass. 

• Sommarverksamheten inom förskole- och fritidshems-
verksamheten bedrivs veckorna 28-31 på Duvans förskola och 
Fylsta skola. Drygt 100 barn är anmälda till förskoleverksamheten 
och cirka 50 barn till fritidshemsverksamheten. 

• Skolverket har avslutat utbildningsinspektionen. En preliminär 
rapport kommer att tillsändas förvaltningen för korrekturläsning 
vecka 25. Slutrapport kommer att avlämnas i augusti. 

 
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-28 
  
  
 Bun § 62 
     
 

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning Kontaktpolitikerna inom barn- och utbildningsnämnden informerar 
rörande deras kontakter med enheterna inom nämndens verksamheter.
 
Awat Mohammad (m) och Eva Palmqvist (s) har besökt  
Myggans förskola. Samtliga parter upplevde besöket och positivt och 
lärorikt. 
 
Elisabeth Berglund (v) och Margareta Engman (m) har genomfört 
besök på Kumlaby skola där de bland annat följt undervisningen. 
Besöket upplevdes som positivt. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-28 
  
  
 Bun § 63 
     
 

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 2008-05-28 
  
  
 Bun § 64 
     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum 
57/08 Ledighet för elev 

mer än 10 
skoldagar 

GrF kap 
6 § 8  

Hans Melin 080424 

58/08 
– 
72/08 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2008-
01-30  
§ 8 
 

Leif Lindström 080430 

73/08 Anpassad 
studiegång 

GrF kap 
5 § 10 

Ann-Sofie 
Berglund 

080430 

74/08 Ledighet för elev  SL kap 
3 § 11  

Viktoria Holmgren 080509 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-28 
  
  
 Bun § 64 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Intagning av elever 

 
Kommunstyrelsens gymnasieutskott har vid sammanträde  
den 31 mars 2008, § 5, beslutat godkänna förteckningen över elever 
som föreslås antas vid John Norlandergymnasiet. 

  
 

Marknadsföringsplan hösten 2008 

 
Kommunstyrelsens gymnasieutskott har vid sammanträde  
den 31 mars 2008, § 7, beslutat ge rektor Rolf Östman i uppdrag att 
bilda en grupp med tjänstemän som ska titta på förslaget och föreslå 
vilka marknadsföringsåtgärder som kommunen ska satsa på. 
Ungdomsperspektivet ska tillgodoses genom att ungdomar deltar i 
processen. 

   
 

Nya program hösten 2009 

 
Kommunstyrelsens gymnasieutskott har vid sammanträde  
den 31 mars 2008, § 8, beslutat godkänna rektor Rolf Östmans 
information om planerna på nya program till hösten 2009. 

   
 

Befolkningsprognos för Kumla kommun  

 
Kommunstyrelsen vid sammanträde den 9 april 2008, § 56, beslutat 
fastställa kommunledningskontorets förslag till befolkningsprognos 
om riktlinje för kommunens planering. 

     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-28 
  
  
 Bun § 64 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Förslag till barnbokslut 2007 för Kumla kommun 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 april 2008, § 59, 
beslutat godkänna utredargruppens sammanställning av 
förvaltningarnas förslag till barnbokslut 2007 för Kumla kommun. 

   
 

Årsredovisning för Kumla kommun för år 2007 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 21 april 2008, § 38, 
beslutat godkänna årsredovisning för Kumla kommun för år 2007. 

   
 

Revisionsberättelse för Kumla kommun avseende år 2007 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 21 april 2008, § 39, 
beslutat bevilja kommunstyrelsen, övriga nämnder samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för räkenskapsåret enligt 
revisionsberättelse för år 2007. 

   
 

Personalekonomisk redovisning 2007 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 21 april 2008, § 44, 
beslutat godkänna kommunledningskontorets sammanställning av 
personalekonomisk redovisning 2007. 

 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-28 
  
  
 Bun § 64 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 21 april 2008, § 46, 
beslutat godkänna den redovisning som kommunledningskontoret har 
upprättat gällande motioner och medborgarförslag som fortfarande är 
under beredning med Maria Haglunds (m) förlag att motionerna och 
medborgarförslagen från år 2005 och 2006 som inte har någon 
tidsgräns ska besvaras så snart som möjligt.  

   
 

Protokoll från Sydnärkes utbildningsförbund, SUF 

 
Sydnärkes utbildningsförbund, SUF har inkommit, den 10 april, med 
protokoll från sammanträde i direktion den 28 mars 2008. 

   
 

Inbjudningar till konferenser och seminarier 

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

• Skolverket m.fl. inbjuder till Elevinflytande Rikskonferens 
den 14-15 oktober 2008 i Hudiksvall 

 

 
 
 
   ______________ 
 



Bilaga 2

Äskanden i investeringsbudget för år 2009 och flerårsplan för åren 2010-2011
(Siffrorna anges i tusentals kronor och är fasta priser exklusive moms) 

Investeringar Budget Plan Plan Prioriteringar
2009 2010 2011 kd+m+fp+

c+mp

01 Gemensamma administrativa enheter
Underhåll och utbyte av inventarier 4 500 4 500 4 500 3
Utbyte av kopiatorer 250 250 250
Utbyte och nyanskaffning 
av IT-utrustning 250 250 250

33 Kulturskola
Underhåll och utbyte av musikkinstrument 100 100 100
Tjänsteinstrument 475 475 475

40 Förskoleverksamhet
Utemiljöer 500 500 500 4
Inventarier, förskolor 500 500 500
 2 000 1000 1

44 Grundskola
Undervisningsdatorer för- och grundskola 1 500 1 500 1 500 6
Uppdatering av verkstäder, Vialundskolan 200 200 5
Ombyggantion, Kumlaby skola 30 000 30 000 1
Inventarier, Kumlaby skola 2 500 1
Nybyggantion, Stene skola 6500
Inventarier, Stene skola 400
Brandsäkerhetsskåp 170 2
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