
KUMLA KOMMUN   Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  2008-10-15 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 Kumlarummet, Stadshuset  

Onsdagen den 15 oktober 2008 klockan 14.00–16.20 
  
Beslutande Katarina Hansson (S), ordförande  Per Holm (KD) 
 Stefan Svensson (S), ordförande  Per-Arne Mårstad (C) 
 Marie Lindh (S), tjg ers t.o.m. § 89 Roberth Axäng (FP)  
 Christer Thörner (S) Awat Mohammad (M) 
 Anna Kajsa Gullberg Dahl (S) Margareta Engman (M) 
 Thomas Bäck (S)  
 Eva Palmqvist (S), tjg ers  
   
Närvarande ej tjg ers   
   
Övriga Leif Lindström, förvaltningschef Elisabeth Jangenby, sekreterare 
 Mikael Calmestig, förvaltningsekonom Gunnel Rasmussen, omr. chef § 67
 Gunnar Andersson, omr. chef, § 67 Barbro Klaesson, omr. chef, § 67 
 Gunilla Kalmnäs, rektor, § 67 Per Bernestål, rektor, § 67 
 Viktoria Holmberg, rektor, § 67  
  
Justerare Per-Arne Mårstad 
 
 
Sekreterare ....................................................… §§ 83-96 
 Elisabeth Jangenby  
 
 
Ordförande ...........................................………                   ...........................................………  
 Katarina Hansson, §§ 92-96                             Stefan Svensson, §§ 83-91         
  
 
 
Justerare ........................................……….. 
 Per-Arne Mårstad 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 

Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2008-10-15 
 

Datum för uppsättande 2008-10-24 Datum för nedtagande 2008-11-17 
 

Förvaringsplats Barn- och utbildningskontoret, Stadshuset 
  
Underskrift  

...................................................... 
 Ulla Asker 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-10-15 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-01 
  
 Bun § 83 
 Au §  63 Dnr 2008/33.041 
 

Ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig lämnar rapport 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 2008-10-15 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-01 
  
 Bun § 84 
 Au §  64 Dnr 2008/122.610 
 

Sammanställning av enkätundersökning barnomsorgen 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den  
30 januari 2008, § 2, om effektmål i internbudget för år 2008. 
Beträffande barnomsorgen anges som effektmål att minst  
90 procent av föräldrarna med barn inom barnomsorgen skall vara 
nöjda eller mycket nöjda med verksamheten vid en undersökning 
senast genomförd maj 2008. 
 
Vikarierande utredningssekretare Elisabeth Jangenby presenterar en 
sammanställning av genomförd enkätundersökning med anledning av 
effektmålet. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Förslag Stefan Svensson (S) föreslår att verksamheterna får i uppdrag att 
använda materialet som underlag till fortsatt utveckling gällande de 
områden i sammanställningen som inte når målet.  
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna rapporten och 
Stefan Svenssons (S) förlag. 
_________ 
 

Expediering Roland Andersson, rektor 
Ann-Sofie Berglund, rektor 
Liselott Broman-Huss, rektor 
Jörgen Ericson, rektor 
Maud Frimodig, rektor 
Maj-Britt Jonsson, rektor 
Hans Melin, rektor 
Linda Meriloo, rektor 
Håkan Sandberg, rektor 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-10-15 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-01 
  
 Bun § 85 
 Au §  51 Dnr 2008/108.610 
 

Betygsstatistik 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2008-09-10 (§ 67) att bjuda 
in områdescheferna Gunnel Rasmussen, Gunnar Andersson och 
Barbro Klaeson samt rektorerna Gunilla Kalmnäs, Per Bernestål och 
Viktoria Holmgren till nämndens sammanträde den 15 oktober 2008 
för att redogöra för sin syn på orsakerna till betygsskillnaderna 
mellan skolorna samt föreslå åtgärder för att nå en mer likvärdig 
betygssättning inom Kumla kommun. 
 

Förslag Katarina Hansson (S) föreslår att rektorerna ska uppmanas att 
fortsätta arbetet för att nå en mer likvärdig betygsbedömning 
 
Per Holm (KD) föreslår att barn- och utbildningschef Leif Lindström 
får i uppdrag att arbeta vidare för en likvärdig betygsbedömning och 
högre måluppfyllelse i enlighet med Skolverkets inspektionsrapport. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. Vidare att 
uppdra åt rapportörerna att arbeta vidare för en utökad likvärdig 
betygsbedömning och en högre måluppfyllnad i enlighet med 
Skolverkets inspektionsrapport.  
_________ 
 

Expediering Gunnel Rasmussen, områdeschef 
Gunnar Andersson, områdeschef 
Barbro Klaeson, områdeschef 
Gunilla Kalmnäs, rektor  
Per Bernestål, rektor 
Viktoria Holmgren, rektor 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-10-15 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-01 
  
 Bun § 86 
 Au §  65 Dnr 2008/117.640 
 

Redovisning Utvecklingsgruppen i matematik 

Ärendebeskrivning Områdeschef Gunnel Rasmussen redovisar i en skrivelse det arbete 
som Utvecklingsgruppen i matematik har genomfört samt planering 
inför kommande arbeten. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten.  
 

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

Expediering Gunnel Rasmussen, områdeschef 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-10-15 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-01 
  
 Bun § 87 
 Au §  66 Dnr 111/2007 609 
 

Återkoppling av utvecklingsprojekt, systematiskt kvalitetsarbete, 
Norra skolområdet 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 18 april 2007, § 57, bevilja utvecklingsmedel för projekt om 
systematiskt kvalitetsarbete. Utvecklingsprojektets syfte var bland 
annat att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i Norra skolorådet 
genom ett tvådagars seminarium i ämnet. 
 
Grundskollärare Jonas Langell redovisar uppföljningen av projektet i 
en skrivelse. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna rapporten. 
________ 
 

Expediering Jonas Langell, grundskollärare  
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-10-15 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-01 
  
 Bun § 88 
 Au §  67 Dnr 2008/110.610 
 

Återkoppling av utvecklingsprojekt, Natur och teknik i skolan 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 16 november 2005, § 74, bevilja utvecklingsmedel för initiering 
av utvecklingsprojekt Naturvetenskap och teknik i skolan. Projektets 
syfte var att arbeta med utvecklingsarbete av naturvetenskap och 
teknik i skolan för att bland annat garantera en likvärdighet mellan 
skolorna. Ansökta medel skulle huvudsakligen användas till 
erforderlig utrustning i samband med utbyggnaden av 
Forskningsstation Kvarntorp. 
 
Områdeschef Rolf Östman har inkommit med ett handlingsprogram 
för naturvetenskap och teknik som är resultatet av projektet. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten.  
 

Förslag Eva Palmqvist (S) föreslår att en nulägesbeskrivning av NOT-
projektet redovisas skriftligt vid nämndens sammanträde i mars 2009.
 

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

Expediering Rolf Östman, områdeschef  
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-10-15 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-01 
  
 Bun § 89 
 Au §  68 Dnr 89/2005 600 
 

Återkoppling av utvecklingsprojekt till Malmens skola 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 19 oktober 2005, § 54, bevilja utvecklingsmedel för att starta ett 
arbetslagsutvecklingsarbete vid Malmens skola. 
 
Rektor Roland Andersson redovisar i en skrivelse genomförandet av 
projektet. 
 

Arbetsutskottets förslag 
 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten.  
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag.  
_________ 
 

Expediering Roland Andersson, rektor 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-10-15 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-01 
  
 Bun § 90 
 Au § 69 Dnr 2008/59.040 
 

Ansökan om utvecklingsmedel till utvecklingsprojektet,  
läxhjälp 

Ärendebeskrivning Rektor Per Bernestål och läraren Jens Andersson, Vialundskolan, har 
i en skrivelse daterad den 25 augusti 2008 ansökt om medel ur barn- 
och utbildningsnämndens konto för utveckling (konto 58110, 
verksamhet 105000 och ansvar 500000) till utvecklingsprojekt 
rörande införande av läxhjälp på Vialundskolan. Ansökan avser cirka 
20 000 kronor. 
 

Förslag Stefan Svensson (S) föreslår att medel till projektet anslås ur 2009 års 
budget under förutsättning att erforderliga beslut tas. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
och enligt Stefan Svenssons (S) förslag. 
 

Förslag  Per Holm (KD) föreslår att eftersom ansökan gäller för 2009 ska 
nämnden avvakta med beslut till dess att beslut om internbudget är 
fattat, vidare att nämnden delegerar beslut i ärendet till 
arbetsutskottet. 
 

Propotionsordning  Ordförande konstaterar att det finns två förslag och ställer dessa 
mot varandra. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja utvecklingsmedel 
enligt ansökan i enlighet med Stefan Svenssons (S) förslag. 
 

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. 
_________ 
 

Expediering Per Bernestål, rektor 
Jens Andersson, lärare  
Inger Persson, ekonomiassistent 
Margareta Norberg, ekonomiassistent 

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

10

 
Barn- och utbildningsnämnden 2008-10-15 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-01 
  
 Bun § 91 
 Au §  72 Dnr 2008/36.610 
 

Förslag att på försök införa fritidsklubbsverksamhet i Kumlaby 
fritidsgård i samarbete med kultur- och fritidsnämnden 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 30 
maj 2007, § 78, uppdra åt barn- och utbildningschef Leif 
Lindström att utreda möjligheterna att inrätta fritidsklubbar för 
huvudsakligen barn i åldern 10-12 år.  
 

Rapporten presenterades i tre delar för barn- och 
utbildningsnämnden och innehöll två alternativa förslag, dels 
utveckla den befintliga fritidhemsverksamheten, dels att etablera 
fritidsklubbar i samarbete med nuvarande fritidsgårdsverksamhet. 
Barn- och utbildningsnämnden godkände rapporten den 28 maj 
2008, § 51. 
 

Barn- och utbildningschef Leif Lindström och kultur- och 
fritidschef Lennart Mehle fick därefter i uppdrag av mjuknämnden 
att vidareutveckla fritidsklubbsverksamheten och hitta former för 
samverkan mellan de båda förvaltningarna. 
 

En arbetsgrupp bestående av Ewa Wikström, Kumlaby fritidshem, 
Susanne Palm, fritidsgårdsföreståndare och Carita Ehrstedt, 
utredningssekreterare på kultur- och fritidsförvaltningen har utarbetat 
en modell på hur en fritidsklubb skulle kunna fungera och ett förslag 
till försöksverksamhet mellan fritidsgård och fritidshem i Kumlaby 
skola (bilaga). 
 

Försöksverksamheten gäller i första hand de barn som redan är 
inskrivna i fritidshem. Övriga elever i åk 4-6 är välkomna i mån av 
plats. Tanken är att de ska tycka att verksamheten är så attraktiv så att 
de vill stanna kvar i klubbverksamheten även om de slutat på 
fritidshemmet.  
 

Under förutsättning att ledarfrågan löses kan försöksverksamhet 
starta under vårterminen 2009 i Kumlaby fritidsgård för elever i 
årskurserna 4-6.  
 

Kalkyl för 6 månaders försöksverksamhet: 
 

Ledarkostnader:    50 000 kr 
Mellanmål:      5 000 kr 
Material:      5 000 kr 
    60 000 kr 

forts.
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forts.

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Förslag Stefan Svensson (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar godkänna förslaget att införa fritidsklubbar på försök samt att 
barn- och utbildningschef Leif Lindström får i uppdrag att vid 
nämndens sammanträde i november presentera ett förslag till taxa för 
vistelse i fritidsklubb.  
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Stefan Svenssons (S) 
förslag att godkänna förslaget att införa fritidsklubbar på försök samt 
att barn- och utbildningschef Leif Lindström får i uppdrag att vid 
nämndens sammanträde i november 2008 presentera ett förslag till 
taxa för vistelse i fritidsklubb. I handlingen Förslag till plan för ett 
eventuellt införande av fritidsklubbar (dnr 2008/36.610) stryks ordet 
”skolskjutsar” på sidan 4, fjärde stycket. 
_________ 
 

Expediering Leif Lindström, barn- och utbildningschef 
Lennart Mehle, kultur- och fritidschef 
Carita Ehrstedt, utredningssekreterare 
Inger Persson, ekonomiassistent 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-10-15 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-01 
  
 Bun § 92 
 Au §  73 Dnr 2008/118.610 
 

Skolverkets utbildningsinspektion 

Ärendebeskrivning Skolverket har genomfört inspektion av förskoleverksamheten och 
skolbarnomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxnas 
lärande i Kumla kommun. Besök gjordes i kommunens skolor och 
andra verksamheter under perioden den 18 mars till den 16 maj 
2008. Resultatet av inspektionen offentliggjordes och presenterades 
för kommunen den 19 september 2008.  
 
Av Skolverkets beslut (Genomförd utbildningsinspektion i Kumla, 
dnr 53-2007:3872) framgår att Kumla kommun senast den 19 
december 2008, ska redovisa till Skolverket, enheten i Linköping, 
vilka åtgärder som vidtagits mot brister på kommunnivå samt brister 
på skol- och verksamhetsnivå. 
 
Vikarierande utredningssekreterare Elisabeth Jangenby föreslår i en 
skrivelse att barn- och utbildningschef Leif Lindström får i uppdrag 
att vid nämndens sammanträde den 10 december 2008 redovisa 
vilka åtgärder som vidtagits mot brister på kommunnivå samt brister 
på skol- och verksamhetsnivå.  
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningschef 
Leif Lindström att vid nämndens sammanträde den 10 december 
2008 redovisa vilka åtgärder som vidtagits mot brister på 
kommunnivå samt brister på skol- och verksamhetsnivå.  
 

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

Expediering Leif Lindström, barn- och utbildningschef  
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-10-15 
  
  
 Bun § 93 
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström informerar om 
utvecklingen inom förvaltningen. 
 

• Kl. 15.00 den 22 oktober 2008, innan gruppmötet, redovisar 
barn- och utbildningschef Leif Lindstöm innehållet i 
Skolverkets inspektionsrapport för nämnden. 

• Efterfrågan på förskoleplatser i kommunen är omfattande 
och beläggningen på förskolorna hög. Inför våren är läget 
bekymmersamt och sannolikt kommer barn inledningsvis att 
behöva hänvisas till andra förskolor än vårdnadshavarnas 
förstahandsval. 

• Vid dags dato har fyra nomineringar till pedagogpriset 
inkommit. Sista dag för nominering är 31 oktober. 

• Tisdagen den 28 oktober hålls en seminariedag (förmiddag 
alt. eftermiddag) kring hedersrelaterat våld för all 
pedagogisk personal. Nämnden inbjuds att delta. 

• Regeringen har fattat beslut om statsbidrag för åtgärder som 
syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva 
och räkna i år 1-3. Kumla kommun har för höstterminen 
tilldelats en ram som uppgår till 455853 kronor. 
Förvaltningen arbetar för närvarade med ansökan som ska 
vara Skolverket tillhanda 31 oktober 2008. Satsningen 
fortsätter 2009. 

 
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-10-15 
  
  
 Bun § 94 
     
 

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning Kontaktpolitikerna inom barn- och utbildningsnämnden informerar 
rörande deras kontakter med enheterna inom nämndens 
verksamheter. 
 
Marie Lindh (S) och Per-Arne Mårstad (M) har besökt  
Tallängens skola. Bland annats diskuterades Skolverkets 
inspektionsrapportrapport och skriftliga omdömen.  
 
Per Holm (KD) har genomfört besök på Vialundskolan där han 
träffade samtliga rektorer i västra skolområdet samt stödteamet. 
Besöket var en uppföljning av tidigare besök kring barn i behov av 
särskilt stöd.  
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-10-15 
  
  
 Bun § 95 
     
 

Inspektionskommittén för skolskjutsar informerar 

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

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-10-15 
  
  
 Bun § 96 
     

 Meddelanden 

 Beslut av arbetsutskott 

 Au § 70 Ansökan om förskoleplats i annan kommun.  

Au § 71 Ansökan om förskoleplats i annan kommun. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-10-15 
  
  
 Bun § 96 
     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum 
160/08 Anpassad 

studiegång 
GrF kap 
5 § 10 

Gunilla Kalmnäs 080901 

161/08 Anpassad 
studiegång och 
placering i mindre 
undervisnings-
grupp 

GrF kap 
5 § 10 
och  
GrF kap 
5 § 5 

Gunilla Kalmnäs 080912 

162/08 Anpassad 
studiegång 

SärF 
kap 5 § 
8 

Maud Frimodig 080915 

163/08 Anpassad 
studiegång 

SärF 
kap 5 § 
8 

Maud Frimodig 080929 

164/08 
– 
180/08 

Avstängningar 
från förskole-
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser 

Bun 
2008-
01-30  
§ 8 

Leif Lindström 080929 

181/08 Anpassad 
studiegång  

GrF kap 
5 § 10  

Ann-Sofie 
Berglund 

081001 

182/08 Anpassad 
studiegång  

GrF kap 
5 § 10  

Ann-Sofie 
Berglund 

081002 

 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-10-15 
  
  
 Bun § 96, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Uppföljning av handikappolitisk plan 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde  
den 3 september 2008, § 123, beslutat godkänna de uppföljningar 
som kommunens nämnders genomfört av sina respektive 
ansvarsområden 2007.  

  
 

Tillsättande av ställföreträdande chef för socialförvaltningen 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde  
den 3 september 2008, § 121, beslutat utse förvaltningsekonom 
Catarina Carlsson till ställföreträdande chef på socialförvaltningen 
från och med den 15 september 2008. 

 
   ____________________ 
 
 
 


