
KUMLA KOMMUN   Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  2008-11-12 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 Kumlarummet, Stadshuset  

Onsdagen den 12 november 2008 klockan 14.00–14.50 
  
Beslutande Katarina Hansson (S), ordförande  Per Holm (KD) 
 Leif Ahlander (S), tgj ers  Per-Arne Mårstad (C) 
 Barbro Halling (S), tgj ers Roberth Axäng (FP)  
 Anna Kajsa Gullberg Dahl (S) Awat Mohammad (M) 
 Kristina Davidsson (S) Margareta Engman (M) 
 Thomas Bäck (S)  
   
Närvarande ej tjg ers Elisabeth Berglund (V)  
 Jan Nilsson (MP)  
   
Övriga Leif Lindström, förvaltningschef 
 Rolf Östman, stf förvaltningschef 
 Elisabeth Jangenby, sekreterare 
 Mikael Calmestig, förvaltningsekonom 
  
Justerare Roberth Axäng 
 
 
Sekreterare ....................................................… §§ 97-106 
 Elisabeth Jangenby  
 
 
Ordförande ...........................................………                    
 Katarina Hansson  
  
 
 
Justerare ........................................……….. 
 Roberth Axäng 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 

Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2008-11-12 
 

Datum för uppsättande 2008-11-19 Datum för nedtagande 2008-12-15 
 

Förvaringsplats Barn- och utbildningskontoret, Stadshuset 
  
Underskrift  

...................................................... 
 Ulla Asker 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-12 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-29 
  
 Bun § 97 
 Au §  74 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 2008-11-12 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-29 
  
 Bun § 98 
 Au §  75 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. 
 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 maj 2008, § 
54, presenterade utredningssekreterare Anders Andersson en 
uppföljning bland annat statistiskt material över frekvensen av 
arbetsväxling inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 
 
Vid nämnda sammanträde beslutade barn- och utbildningsnämnden 
uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att genomföra en 
utvärdering av arbetet med arbetsväxling. Utvärdering skulle 
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. 
 
Personalhandläggare Sofia Dahlérus redovisar i en skrivelse daterad 
den 10 oktober 2008 en utvärdering av arbetet med arbetsväxling. 
 

Förslag Katarina Hansson (S) föreslår att möjligheten till arbetsväxling skall 
finnas kvar. Vidare att varje personal skall tillfrågas vid sitt 
utvecklingssamtal om de önskar arbetsväxla. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Katarina Hanssons (S) 
förslag. 
                                                                                                  forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-12 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-29 
  
 Bun § 98, forts 
 Au §  75 Dnr 2008/69.020 
 

Uppföljning, arbetsväxling 

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

Expediering Leif Lindström, förvaltningschef 
Mikael Calmestig, förvaltningsekonom 
Områdeschefer  
Rektorer   
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-12 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-29 
  
 Bun § 99 
 Au § 76 Dnr 2008/124.640 
 

Resultatredovisning av det diagnostiska materialet skolår 2 och 
de nationella proven 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.” 
 
Vik. utredningssekreterare Elisabeth Jangenby redovisar, i enlighet 
med Plan för skolverksamheterna i Kumla kommun, en 
sammanställning över resultaten av de diagnostiska materialen 
gällande skolår 2 åren 2000-2008 och en sammanställning över de 
nationella proven för skolår 5 åren 1997-2008. 
 

Förslag Katarina Hansson (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
godkänner rapporten. Vidare att uppdra åt verksamheterna att 
använda resultaten i arbetet med att uppnå målen samt att rapporten 
ska behandlas i Skolutvecklingsgruppen. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Katarina Hanssons (S) 
förslag.  
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-12 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-29 
  
 Bun § 99, forts 
 Au § 76 Dnr 2008/124.640 
 

Resultatredovisning av det diagnostiska materialet skolår 2 och 
de nationella proven skolår 5 

Expediering Skolutvecklingsgruppen + handling 
Roland Andersson, rektor + handling 
Ann-Sofie Berglund, rektor + handling 
Per Bernestål, rektor + handling 
Liselott Broman-Huss, rektor + handling 
Jörgen Ericson, rektor + handling 
Maud Frimodig, rektor + handling 
Maj-Britt Jonsson, rektor + handling 
Hans Melin, rektor + handling 
Linda Meriloo, rektor + handling 
Håkan Sandberg, rektor + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-12 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-29 
  
 Bun § 100 
 Au § 77 Dnr 2008/123.613 
 

Utredning kring tjänsteinstrument 

Ärendebeskrivning Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 maj 2008,  
§ 50 beslutade nämnden uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen 
att genomföra en utredning av konsekvenserna vad gäller 
försäkringar, förmånsbeskattning etc, i samband med ett eventuellt 
införande av tjänsteinstrument inom Kulturskolan. 
 
Kulturskolechef Mats Öhlund presenterar utredningen i en skrivelse 
daterad den 24 september 2008. 
 

Förslag Katarina Hansson (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
uppdrar åt barn- och utbildningschef Leif Lindström att arbeta fram 
ett förslag på plan för införande av tjänsteinstrument. Förslaget skall 
redovisas vid nämndens sammanträde i mars 2009. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Katarina Hanssons (S) 
förslag.  
 

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

Expediering Leif Lindström, förvaltningschef 
Mats Öhlund, kulturskolechef 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-12 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-29 
  
 Bun § 101 
 Au § 78 Dnr 2008/126.611 
 

Beslut skolskjuts 

Ärendebeskrivning Elever som inte är berättigade till skolskjuts enligt 
Skolskjutsreglementet § 5, har sedan tidigare haft möjlighet åka till 
Vialundskolan med skolskjuts mot köp av biljett.  
 
I en skrivelse daterad 13 oktober 2008 föreslår  
vik. utredningssekreterare Elisabeth Jangenby att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att denna möjlighet till skolskjuts mot 
köp av biljett, skall upphöra.  
 

Förslag Stefan Svensson (S) föreslår att det ska framgå tydligare i 
beslutstexten att ärendet gäller upphandlad skolskjutstrafik enligt 
Skolskjutsreglementet, och ej linjetrafik. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Förslag Katarina Hansson (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar enligt Stefan Svenssons (S) förslag. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Katarina Hanssons (S) 
förslag att anta vik. utredningssekreterare Elisabeth Jangenbys förslag 
med Stefan Svenssons (S) tillägg.  
________ 
 

Expediering Inger Persson, assistent 
Weidermans Buss 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-12 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-29 
  
 Bun § 102 
 Au §  79 Dnr 2008/142 
 

Sammanträdestider år 2009 och delar av år 2010 

Ärendebeskrivning Vik. utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag till 
sammanträdestider under 2009 och delar av år 2010 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 
2009 och delar av 2010 enligt föreliggande förslag med följande 
ändringar: 

• Arbetsutskott förläggs till den 25 februari 2009, ej till den 18 
februari 2009. 

• Gruppmöte förläggs till den 18 mars 2009, ej till den 26 mars 
2009. 

• Arbetsutskott förläggs till den 4 november 2009, ej till den 28 
oktober 2009. 

_________ 
 

Expediering Kansliet + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-12 
  
  
 Bun § 103 
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Stf barn- och utbildningschef Rolf Östman informerar om 
utvecklingen inom förvaltningen. 
 

• Vikarierande utredningssekreterare Elisabeth Jangenby har 
erbjudits och tackat ja till tillsvidaretjänst som 
utredningssekreterare vid barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

• Katarina Hanssons och Per Holms möte med rektorerna     
den 5 november angående barn i behov av särskilt stöd 
upplevdes positivt. 

• Pristagare för det pedagogiska priset är utsedd av 
priskommittén. Priset delas ut på nämndens sammanträde 
den 10 december 2008. 

• Förvaltningen har sökt flera olika statsbidrag. Utifrån 
önskningar som inkommit från rektorer och områdeschefer 
har statsbidrag sökts för åtgärder som syftar till att stärka 
arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna i år 1-3 
samt för arbete med skriftliga omdömen. Statsbidrag har 
också sökts för kostnader i samband med mottagandet av 
flyktingbarn med kort tidigare skolgång. I många fall rör det 
sig om analfabeter. Förvaltningen har därmed möjlighet att 
få bidrag till redan vidtagna åtgärder. Dessutom har bidrag 
för strukturella insatser sökts. Avsikten är att med hjälp av 
bidrag och egna medel ge flyktingbarn möjlighet till läxhjälp 
på modersmål. 

• Från och med höstterminen 2008 ska skriftliga omdömen i 
varje ämne ges till alla elever i grundskolan, sameskolan, 
specialskolan och den obligatoriska särskolan. En 
arbetsgrupp har utformat en blankett för skriftliga omdömen 
för rektor att använda om så önskas. Bedömningar från år 3 
och år 5 kommer att samlas in för sammanställning och 
analys på kommunnivå med start i höst. 

• Rektor Lisa Broman-Huss är sjukskriven året ut. Catharina 
Lindvall-Scharmer vikarierar för henne. 

• Den dagsaktuella beläggningen i förskolan är 993 barn. I kö 
står 75 barn som önskar plats till och med mars 2009. 

 
 Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

11

 
Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-12 
  
  
 Bun § 104 
     
 

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  
Romarebäckens skola. Bland annats informerades om föräldramöten 
och skriftliga omdömen.  
 
Katarina Hansson (S) och Per Holm (KD) har den 5 november 
träffat rektorerna och områdescheferna för information om barn i 
behov av särskilt stöd.  
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-12 
  
  
 Bun § 105 
     
 

Inspektionskommittén för skolskjutsar informerar 

Ärendebeskrivning Inspektionskommittén för skolskjutsar inom barn- och 
utbildningsnämnden meddelar att aktivitet planeras till vecka 48. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-12 
  
  
 Bun § 106 
     

 Meddelanden 

 Beslut av arbetsutskott 

 Au § 80 Ansökan om förskoleplats i annan kommun.  



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

14

 
Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-12 
  
  
 Bun § 106, forts 
     

 Meddelanden, forts 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum 
183/08 Anpassad 

studiegång 
GrF kap 
5 § 10 

Ann-Sofie 
Berglund 

081010 

184/08 Särskild 
undervisning 

GrF kap 
5 § 9 

Viktoria Holmgren 081010 

185/08 Anpassad 
studiegång 

GrF kap 
5 § 10 

Viktoria Holmgren 081010 

186/08 Beslut om 
särskilda 
stödåtgärder 

GrF kap 
5 §§ 6-9 
och  
GrF kap 
5 § 102 

Viktoria Holmgren 081022 

187/08 Skolstart vid åtta 
års ålder 

SL kap 
3 § 7 

Ann-Sofie 
Berglund 

081028 

 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-10-15 
  
  
 Bun § 106, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Avsägelse av kommunalt uppdrag – Eva Hultberg 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 15 september 2008,  
§ 94, beslutat bevilja Eva Hultbergs (c) avsägelse som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. Till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden utses Joel Falk (c) 

  
 

Delårsrapport för Kumla kommun samt budgetprognos och 
nämndernas månadsrapporter 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 15 september 2008,  
§ 88, beslutat godkänna den delårsrapport och budgetprognos som 
ekonomiavdelningen upprättat samt nämndernas månadsrapporter. 

  
 

Förslag att på försök införa fritidsklubbsverksamhet i Kumlaby 
fritidsgård i samarbete med barn- och utbildningsnämnden 

 
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 9 oktober 2008, 
§ 47, beslutat införa fritidsklubbsverksamhet på försök i Kumlaby i 
samverkan mellan fritidshem och fritidsgård.  
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-12 
  
  
 Bun § 106, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 oktober 2008,  
§ 109, beslutat godkänna kommunledningskontorets redovisning 
gällande motioner och medborgarförslag som fortfarande är under 
beredning. 

   
 

Tack 

 
 

   
 

Tack 

 
 

  
 

Tack 

 
 

   ____________________ 


