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Barn- och utbildningsnämnden 2008-12-10 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-26 
  
 Bun § 107 
 Au §  81 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 
att godkänna rapporten. 
_________ 
 

Expediering Ekonomiavdelningen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-12-10 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-26 
  
 Bun § 108 
 Au §  82 Dnr 2008/166.041 
 

Internbudget för år 2009 och flerårsbudget 2010-2011 samt 
attestförteckning 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström och  
förvaltningsekonom Mikael Calmestig presenterar förslag till 
internbudget, i form av arbetsmaterial, för år 2009 och flerårsbudget 
för åren 2010-2011. Därtill presenteras förslag till attestförteckning. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Förslag  Per Holm (KD) föreslår barn- och utbildningsnämnden: 
 

1. Att återremittera hela text- och målavsnittet i internbudgeten 
för bearbetning enligt Skolverkets rapport. 

2. Att verksamheten ska förbättras under 2009 i enlighet med 
vad som framkommit i Skolverkets rapport samt i enlighet 
med förvaltningens svar på rapporten. 

3. Att åtgärda den överkapacitet av förskoleplatser som finns. 
4. Att gör en översyn av förvaltningens administration. 
5. Att höja beloppet på nämndens utvecklingspengar till 300 000 

kronor (100 000 kronor per skolområde). 
6. Att i interbudgeten fördela 50 000 kronor till arbetsväxling för 

att få en högre måluppfyllelse. 
7. Att under 2009 utreda stödteamens verksamhet ut ett 

verksamhets-, ekonomiskt- och bemanningsperspektiv. 
8. Att under 2009 ser över barn- och utbildningsnämndens 

fördelningsnycklar gällande ekonomi till verksamheterna. 
 

Mötet ajourneras klockan 14.25. Förhandlingarna återupptas klockan 
14.35.  
 
Katarina Hansson (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden anta 
förvaltningens förslag på internbudget för år 2009 och flerårsbudget 
2010-2011 samt attestförteckning.  
 

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

 
     
      forts.  
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-12-10 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-26 
  
 Bun § 108, forts 
 Au §  82 Dnr 2008/166.041 
 

Internbudget för år 2009 och flerårsbudget 2010-2011 samt 
attestförteckning 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Katarina Hanssons (S) 
förslag att anta barn- och utbildningsförvaltningens förslag på 
internbudget för år 2009 och flerårsbudget 2010-2011 samt 
attestförteckning                                                                             
 

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 Ekonomiavdelningen + handling 
Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

5

 
Barn- och utbildningsnämnden 2008-12-10 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-26 
  
 Bun § 109 
 Au § 83 Dnr 2008/149.040 
 

Förslag till intern kontrollplan år 2009 för barn- och 
utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  
5 oktober 2004, § 67, anta reglemente för intern kontroll av ekonomi 
och verksamhet. I detta reglemente fastslås att kommunstyrelsen och 
nämnderna skall anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. Denna plan skall antas i samband med respektive styrelse 
eller nämnds beslut om internbudget. 
 
Förvaltningsekonom Mikael Calmestig, personalhandläggare Sofia 
Dahlerus och vikarierande utredningssekreterare Elisabeth Jangenby 
presenterar förslag till intern kontrollplan för barn- och 
utbildningsnämnden. I bilagd skrivelse föreslås barn- och 
utbildningsnämnden anta föreliggande förslag till intern kontrollplan. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till intern 
kontrollplan 2009 för barn- och utbildningsförvaltningen. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att anta föreliggande förslag till intern kontrollplan 2009 för barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
_________ 
 
                                                                                                  

Expediering Ekonomiavdelningen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-12-10 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-26 
  
 Bun § 110 
 Au § 84 Dnr 2008/118.610 
 

Förslag till återrapportering till Skolverket 

Ärendebeskrivning Skolverket genomförde under våren 2008 utbildningsinspektion i 
Kumla kommun. Resultatet av inspektionen offentliggjordes 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.  
 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrog den 15 oktober, § 92, 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. 
 
Vik. utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar ett förslag 
till återrapportering till Skolverket i form av ett arbetsmaterial.  
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Förslag Katarina Hansson (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden anta 
förslaget på återrapportering till Skolverket samt att handlingen ska 
expedieras till kommunstyrelsen för kännedom. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Katarina Hanssons (S) 
förslag att anta förslaget på återrapportering till Skolverket samt att 
handlingen ska expedieras till kommunstyrelsen för kännedom. 
________ 
 

Expediering Leif Lindström, förvaltningschef 
Kommunstyrelsen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-12-10 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-26 
  
 Bun § 111 
 Au § 85 Dnr 2008/125.640 
 

Läs- och arbetsårets förläggning 2009/2010 

Ärendebeskrivning Vik. utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag till 
läs- och arbetsårets förläggning 2009/2010. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till läs- och 
arbetsårets förläggning 2009/2010. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att anta föreliggande förslag till läs- och arbetsårets förläggning 
2009/2010. 
________ 
 

Expediering Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 
Områdeskontor + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-12-10 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-26 
  
 Bun § 112 
 Au §  86 Dnr 2008/150.104 
 

Reviderat kontaktpolitikerområde samt fyllnadsval av 
kontaktpolitiker 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden har att förrätta val av kontaktpolitiker 
i verksamheternas enheter. Vid nämndens sammanträde den 31 
januari 2007, § 30, valdes kontaktpolitiker för skolorna, förskolorna, 
familjedaghemmen, Kulturskolan och särskolan i Kumla kommun.  
 
I en skrivelse föreslår vikarierande utredningssekreterare Elisabeth 
Jangenby att barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om reviderat 
kontaktpolitikerområde enligt bilaga.  
 
Vidare föreslås att barn- och utbildningsnämnden väljer Joel Falk (C) 
som kontaktpolitiker till angiven enhet enligt samma bilaga. Förslaget 
har sin grund i att kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 
den 15 september 2008, § 94, bevilja Eva Hultbergs (C) avsägelse 
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Till ny ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden valdes Joel Falk (C).  
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar reviderat kontaktpolitiker och 
fyllnadsval av kontaktpolitiker enligt föreliggande förslag med 
följande ändringar: 

• Orden ”förskola” stryks för Kumlaby skola. 
• Margareta Engman (M) blir kontaktpolitiker för 

Stene/Hardemo skola m.m. 
• Christina Örnebjär (M) blir kontaktpolitiker för 

Skogstorpsskolan m.m. 
_________ 
 

Expediering Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden + handling 
Rektorer + handling 
Elevråden + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-12-10 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-26 
  
 Bun § 113 
 Au §  87 Dnr 2008/105.214 
 

Samråd rörande detaljplan för Sörby, ridhus- och 
bostadsområde 

Ärendebeskrivning Stadsarkitektavdelningen inkom den 10 november 2008 med 
detaljplaneförslag för etablering av Sörby, ridhus- och 
bostadsområde. Syftet med detaljplaneförslaget är att ge möjlighet till 
byggande av ny ridanläggning (ridhus, stall m.m.) samt bostäder 
nordväst om Sörby industriområde.  
 
Eventuella synpunkter på detaljplaneförslaget skall vara miljö- och 
byggandsnämnden tillhanda senast den 5 december 2008. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningschef Leif Lindström att utarbeta 
förslag till yttrande, vilket ska presenteras vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 10 december 2008. 
 

Ärendebeskrivning Vik. utredningssekretare Elisabeth Jangenby presenterar förslag till 
yttrande.  
 

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

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden  
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-12-10 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-26 
  
 Bun § 114 
 Au §  88 Dnr 2008/59.040 
 

Ansökan om utvecklingsmedel till utvecklingsprojektet,  
Duvans förskola 

Ärendebeskrivning Rektor Ann-Sofie Berglund, Fylsta skolområde, och Helena Engman, 
utvecklingsledare vid Duvans förskola, har den  
10 november 2008 inkommit med en ansökan om medel ur barn- och 
utbildningsnämndens konto för utveckling (konto 58110, verksamhet 
105000 och ansvar 500000) till utvecklingsprojekt avseende 
etablering av en ”lugn och ro”-profil vid Duvans förskola.  
 
Ansökan avser sammantaget 115 000 kronor. 
 

Arbetsutskottets förslag Katarina Hansson (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
beviljar Duvans förskola 15 000 kronor för att vidareutveckla 
arbetssättet med lugn och ro. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Katarina Hanssons (S) 
förslag att bevilja Duvans förskola 15 000 kronor för att 
vidareutveckla arbetssättet med lugn och ro. 
_________ 
 

Expediering Duvans förskola 
Inger Persson, assistent 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-12-10 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-11-26 
  
 Bun § 115 
 Au §  89 Dnr 2008/148.040 
 

Återkoppling utvecklingsprojekt, kommunikation,        
Tallängens skola 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 14 
november 2007, § 122, att bevilja utvecklingsmedel för att starta ett 
utvecklingsprojekt kring kommunikation vid Tallängens skola.  
 
Specialpedagog Henry Andersson redovisar i en skrivelse 
genomförandet av projektet. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 
 

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

Expediering Henry Andersson, Tallängens skola 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-12-10 
  
  
 Bun § 116 
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

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

• Som vanligt vid denna tid på året är det högt tryck på 
förskoleplatser. I kö står 65 barn som önskar plats till och 
med mars 2009, varav 36 barn till januari. 

• Förvaltningens ansökan om 455 853 kronor om statsbidrag 
till läsa, skriva, räkna i år 1-3 har beviljats. 

• Försöksverksamhet för fritidsklubb startar efter jul på 
Kumlaby. Verksamheten ska utvärderas under våren. 

• Verksamheterna kommer att ta emot så kallande 
Instegsjobbare med stöd från arbetsförmedlingen.  

• Projektledaren för Örebro kommuns projekt Ökad 
måluppfyllelse kommer att bjudas in av förvaltningen för att 
informera om de erfarenheter som erfarits genom projektet. 

• Rekryteringen av SYV-tjänsten har avbrutits. Ny rekrytering 
blir till hösten. Till dess kommer Kumlaby skola få en 
tillfällig lösning. 

• Rekrytering till ekonomiassistenttjänst pågår. 127 personer 
har sökt anställningen. Intervjuer har påbörjats.   

 
 Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-12-10 
  
  
 Bun § 117 
     
 

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning Kontaktpolitikerna inom barn- och utbildningsnämnden meddelar 
att ingen information finns rörande deras kontakter med enheterna 
inom nämndens verksamheter. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-12-10 
  
  
 Bun § 118 
     
 

Inspektionskommittén för skolskjutsar informerar 

Ärendebeskrivning Inspektionskommittén för skolskjutsar inom barn- och 
utbildningsnämnden meddelar att de följt en busstur till 
Skogstorpsskolan. Turen tog cirka 40 minuter. Kommittén kommer 
att följa alla bussturer under våren. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-12-10 
  
  
 Bun § 119 
     

 Meddelanden 

 Beslut av arbetsutskott 

 Au § 90 Ansökan om fritidshemsplats i annan kommun. 

Au § 91 Ansökan om förskoleklassplats i annan kommun.  
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-12-10 
  
  
 Bun § 119, forts 
     

 Meddelanden, forts 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum 
188/08 Anpassad 

studiegång 
GrF kap 
5 § 10 

Maj-Britt Jonsson 081021 

189/08 Anvisning av plats 
inom kommunen 

SL kap 
2 § 9 

Ann-Sofie 
Berglund 

081103 

190/08 
-      
198/08 

Avstängningar 
från förskole-, 
fritidshems-, och 
familjedaghems-
platser 

Bun 
2008-
01-30  
§ 8 

Rolf Östman 081112 

199/08 Anpassad 
studiegång och 
placering i mindre 
undervisnings-
grupp 

GrF kap 
5 § 10 
och  
GrF kap 
5 § 5 

Gunilla Kalmnäs 081120 

 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-12-10 
  
  
 Bun § 119, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Inbjudan till utställningsplats vid konferensen                  
”Folkrätt för barn – vilja väl eller göra rätt?” 

 
Arrangörerna av rubricerad konferens erbjuder möjlighet att delta i 
utställning i samband med konferensen som genomförs i Eskilstuna 
den 4-5 februari 2009.  

  
 

Kulturting 10-11 mars 2009 

 
Regionförbundet Örebro inbjuder till Kulturting 2009 som är 
uppföljning av Kulturtinget 2008 i Västerås. Temat 2009 är ”Barns 
och ungas rätt till (sin) kultur – amatörer och proffs”. Målgruppen är 
politiker och tjänstemän inom kultur- och skolsektorn i Västmanlands 
och Örebro län. 

  
 

Förslag till budget 2009 och flerårsplan 2010-2011 

 
Kommunfullmäktige har den 17 november beslutat om budget för 
2009 och flerårsplan 2010-2011.  

 
   ____________________ 


