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17.30 – 17.35, 17.40-17.45 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-01-28 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 

  

 Bun § 1 
     
 

Personalhandläggaren informerar 

Ärendebeskrivning Personalhandläggare Sofia Dahlerus informerar om utvecklingen 
inom personalområdet. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-01-28 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 

  

 Bun § 2 
 Au §  1   
 

Ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig lämnar rapport över den 
aktuella ekonomiska situationen inom barn- och utbildningsnämnden. 
 

Förslag  Katarina Hansson (S), föreslår till nämndens sammanträde den 28 
januari 2009: 
 
Att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att analysera 
orsakerna till underskottet i 2008 år budget utifrån verksamhetsgrenar 
och rektorsområden. 
 
Att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att som ett underlag 
för diskussion och beslut, föreslå åtgärder för att budgeten ska 
komma i ram. Åtgärderna ska ge effekt innan maj 2009. 
 

Arbetsutskottets beslut Enligt Katarina Hanssons (S) förslag. 
 
Per Holm (KD) och Per-Arne Mårstad (C) deltog inte i beslutet. 
 

Förslag  Katarina Hansson (S) föreslår att eftersom handlingarna delats ut vid 
sittande bord samt att det föreligger behov av kompletteringar, ska 
nämnden ha ett extra sammanträde den 12 februari i samband med 
gruppmötet och att hänskjuta ärendet till dess. 
 
Per Holm (KD) föreslår att nämndens ledamöter ska få mer underlag 
inför det extra sammanträdet. Underlaget ska bestå av utförligare 
information, mer konsekvensbeskrivningar och fler 
besparingsförslag. Handlingarna ska skickas med e-post till 
ledamöterna under arbetsdagen  
den 6 februari 2009. 
 

Nämndens beslut Enligt Katarina Hanssons (S) och Per Holms (KD) förlag. 
_________ 
 

Expediering Förvaltningschef Leif Lindström 
Förvaltningsekonom Mikael Calmestig 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-01-28 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 

  

 Bun § 3 
 Au §  2 Dnr BUN 2008/164 
 

Förslag till yttrande över medborgarförslag angående nya 
mörkläggningsgardiner på Vialundsskolan 

Ärendebeskrivning Jens Andersson, Viagatan 5, Kumla, och husrådet i C-huset, 
Vialundskolan, har inkommit med ett medborgarförslag till Kumla 
kommun daterat den 23 oktober 2008. Av förslaget framgår att 
Vialundskolans husråd i C-huset önskar nya mörkläggningsgardiner i 
de sju klassrummen i C-huset eftersom de nuvarande är trasiga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 november 
2008, § 137, att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den  
25 november 2008, § 385, uppdra åt barn- och utbildningsnämnden 
att lämna förslag till yttrande. Förslaget till yttrande skulle vara 
kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda inom tre månader. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås uppdra åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till yttrande som 
presenteras vid nämndens sammanträde den 28 januari 2009. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till 
yttrande som presenteras vid nämndens sammanträde den 28 januari 
2009. 
 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag till 
yttrande. I förslaget anges bland annat att det är rektor och inte 
kommunfullmäktige, som beslutar om det är möjligt att köpa in 
mörkläggningsgardiner till klassrummen i C-huset. Jens Andersson 
och C-husets husråd uppmanas därför ställa frågan till 
Vialundskolans rektor.  
 
Vidare föreslås barn- och utbildningsnämnden föreslå 
kommunfullmäktige anta förslaget till yttrande och därmed anse 
medborgarförslaget besvarat. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag. 
_________                                                                              

Expediering Kommunfullmäktige + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-01-28 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 

  

 Bun § 4 
 Au § 3 Dnr BUN 2008/162 
 

Förslag till yttrande över medborgarförslag om att införa 
organiserad läxhjälp i skolan 

Ärendebeskrivning Lars Malmberg, Bondgårdsgatan 9 i, Kumla, inkom med ett 
medborgarförslag till Kumla kommun den 30 oktober 2008. I 
förslaget föreslås kommunen införa organiserad läxhjälp i skolan.  
  
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 november 
2008, § 130, att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid 
sammanträde den 25 november 2008, § 378, uppdra åt barn- och 
utbildningsnämnden att lämna förslag till yttrande. Förslaget till 
yttrande skulle vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda inom 
tre månader. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås uppdra åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till yttrande som 
presenteras vid nämndens sammanträde den 28 januari 2009. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till 
yttrande som presenteras vid nämndens sammanträde den 28 januari 
2009. 
 

Ärendebeskrivning  Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag till 
yttrande. I förslaget anges bland annat att barn- och 
utbildningsnämnden instämmer i att det kan finnas behov av 
organiserad läxhjälp. Vidare redogörs för de former av organiserad 
läxhjälp som bedrivs i Kumla kommun under våren 2009. Ett 
eventuellt införande av organiserad läxhjälp skulle vara möjligt att 
skapa över tid men behöver då utredas mer. I dagsläget avser barn- 
och utbildningsnämnden invänta uppföljningar av de aktiviteter som 
bedrivs nu innan beslut om ytterligare utredning fattas. 
 
Vidare föreslås barn- och utbildningsnämnden föreslå 
kommunfullmäktige anta förslaget till yttrande och därmed anse 
medborgarförslaget besvarat. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag. 
________ 

Expediering Kommunfullmäktige + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-01-28 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 

  

 Bun § 5 
 Au § 4 Dnr BUN 2008/161 
 

Förslag till yttrande över medborgarförslag angående reglerna 
kring 15-timmars vecka i barnomsorgen 

Ärendebeskrivning Petra Andersson, Vissberga 136, Kumla, har inkommit med ett 
medborgarförslag till Kumla kommun daterat den 18 september 2008. 
I förslaget föreslås kommunen ”att likrikta debiteringen kring de s.k. 
15-timmars veckorna i kommunens barnomsorg”, det vill säga att 
vistelsen för fyra- och femåringar i familjedaghem ska vara avgiftsfri 
15 timmar i veckan i likhet med reglerna för allmän förskola. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 oktober 
2008, § 112, att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid 
sammanträde den 25 november 2008, § 248, uppdra åt barn- och 
utbildningsnämnden att lämna förslag till yttrande. Förslaget till 
yttrande skulle vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda inom 
tre månader. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås uppdra åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till yttrande som 
presenteras vid nämndens sammanträde den 28 januari 2009. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till 
yttrande som presenteras vid nämndens sammanträde den 28 januari 
2009. 
 

Ärendebeskrivning  Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag till 
yttrande. I förslaget anges bland annat att barn- och 
utbildningsnämnden har förståelse för att utan bakgrundskunskaper 
kan de olika avgifterna ge intryck av att vara orättvisa. Syftet med 
allmän förskola är dock att tillse att fler barn deltar i 
förskoleverksamheten och därigenom får tillgång till en mer 
kvalificerad pedagogisk verksamhet som lägger grunden för ett 
livslångt lärande. Att införa samma avgiftslättnad för 4-5 åringar i 
familjedaghem skulle således motverka reformens intentioner, 
motarbeta arbetet med att nå en ökad måluppfyllelse i skolan och 
medföra ekonomiska konsekvenser för kommunen. Allmän förskola 
kan inte bedrivas i familjedaghem. 

forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-01-28 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 

  

 Bun § 5, forts 
 Au § 4 Dnr BUN 2008/161 
 

Förslag till yttrande över medborgarförslag angående reglerna 
kring 15-timmars vecka i barnomsorgen 

Ärendebeskrivning Vidare föreslås barn- och utbildningsnämnden föreslå 
kommunfullmäktige anta förslaget till yttrande samt, utifrån vad som 
framförts i yttrandet, avslå Petra Anderssons medborgarförslag. 
 

Förslag  Stefan Svensson (S) föreslår att ärendet återremitteras till barn- och 
utbildningsförvaltningen för ytterligare utredning av de ekonomiska 
konsekvenserna av förslaget, bland annat gällande införandet av 
allmän förskola från tre år.   
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Stefan Svenssons (S) 
förslag. 
________ 
 

Expediering Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-01-28 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 

  

 Bun § 6 
 Au § 5 Dnr BUN 2008/163 
 

Förslag till yttrande över medborgarförslag om ytterligare en 
avdelning i Hardemo förskola 

Ärendebeskrivning Camilla Borneland, Berga Duvgården 111, Kumla, med flera, inkom 
med ett medborgarförslag till Kumla kommun daterat den 9 oktober 
2008. I förslaget föreslås kommunen starta ytterligare en avdelning 
vid Hardemo förskola. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 november 
2008, § 131, att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid 
sammanträde den 25 november 2008, § 248, uppdra åt barn- och 
utbildningsnämnden att lämna förslag till yttrande. Förslaget till 
yttrande skulle vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda inom 
tre månader. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås uppdra åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till yttrande som 
presenteras vid nämndens sammanträde den 28 januari 2009. 
 

Arbetsutskottets förslag Uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till 
yttrande som presenteras vid nämndens sammanträde den 28 januari 
2009. 
 

Ärendebeskrivning  Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag till 
yttrande. I förslaget anges bland annat att barn- och 
utbildningsförvaltningen har påbörjat en översyn av organisationen 
av förskolan i Hardemo för att säkerställa att så många som möjligt 
även fortsättningsvis ska kunna gå förskola i Hardemo. Vidare ska 
alternativa former av barnomsorg övervägas. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås föreslå kommunfullmäktige 
anta förslaget till yttrande samt avslå Camilla Borneland Palm med 
fleras medborgarförslag om att starta ytterligare en avdelning vid 
förskolan i Hardemo.  
 

Förslag  Per Holm (KD) föreslår att ärendet återremitteras till barn- och 
utbildningsförvaltningen för att invänta rektor Håkan Sandbergs 
återrapport av de utvecklingsmedel som beviljats för att utreda 
möjligheten att inrätta en Ur och Skur-inriktad verksamhet vid 
Hardemo förskola.  
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-01-28 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 

  

 Bun § 6, forts 
 Au § 5 Dnr BUN 2008/163 
 

Förslag till yttrande över medborgarförslag om ytterligare en 
avdelning i Hardemo förskola 

 
Vidare föreslår Per Holm (KD) att ärendet tas upp igen vid 
sammanträdet maj i samband med att budgeten hanteras. 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Per Holms (KD) 
förlag. 
_________ 
 

Expediering Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-01-28 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 

  

 Bun § 7 
 Au §  6 Dnr BUN 2008/170 
 

Förslag till remissyttrande över biblioteksplan 

Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 3 december 2008 att 
överlämna förslag till remissförfarande till barn- och 
utbildningsnämnden. Synpunkter ska vara kultur- och fritidsnämnden 
tillhanda senast den 31 januari 2009. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås uppdra åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till remissyttrande som 
presenteras vid nämndens sammanträde den 28 januari. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till 
yttrande som presenteras vid nämndens sammanträde den 28 januari 
2009. 
 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag till 
yttrande. I förslaget anges bland annat att barn- och 
utbildningsnämnden ställer sig positiv till planens innehåll gällande 
den verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar. Vidare anges 
att barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget på 
biblioteksplan. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag till remissyttrande över 
biblioteksplan. 
_________ 
 

Expediering Kultur- och fritidsnämnden + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-01-28 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 

  

 Bun § 8 
 Au §  7 Dnr BUN 2008/59 
 

Ansökan om utvecklingsmedel till utvecklingsprojektet,  
resa till Skottland 

Ärendebeskrivning Lärarna på Orange/engelsk enhet, Skogstorpsskolan, har  
den 14 november 2008 inkommit med en ansökan om medel ur barn- 
och utbildningsnämndens konto för utveckling (konto 58110, 
verksamhet 105000 och ansvar 500000) till en resa till Skottland med 
eleverna i år 9. Ansökan avser cirka 112 000 kronor. Syftet med resan 
anges bland annat vara att studera språket på plats och utöka skolans 
internationalisering. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås, med utgångspunkt i de av 
nämnden beslutade riktlinjerna för utvecklingsmedel, besluta bevilja 
eller avslå ansökan om utvecklingsmedel för resa till Skottland. 
 

Förslag  Katarina Hansson (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
avslår ansökan om utvecklingsmedel då projektet inte uppfyller de av 
barn- och utbildningsnämnden beslutade (080416, § 44) riktlinjer för 
beviljande av utvecklingsmedel.  
 

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

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

Expediering Lärarna på Orange/engelsk enhet 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-01-28 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 

  

 Bun § 9 
 Au §  8 Dnr BUN 2008/168 
 

Ansökan om utvecklingsmedel till utvecklingsprojektet,  
kommunikation 

Ärendebeskrivning Specialpedagog Kerstin Lindgren och socionom Kristina Gustafsson, 
har den 18 december 2008 inkommit med en ansökan om medel ur 
barn- och utbildningsnämndens konto för utveckling (konto 58110, 
verksamhet 105000 och ansvar 500000) till ett projekt vars mål är att 
öka kunskapen kring kommunikation och alternativ kommunikation i 
särskolan. Ansökan avser totalt 70 000 kronor. Syftet anges vara att 
öka förståelsen för vikten av kommunikation och att utbilda 
personalen i de metoder som finns i alternativt talat språk för barn 
med funktionshinder. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås, med utgångspunkt i de av 
nämnden beslutade riktlinjerna för utvecklingsmedel, besluta bevilja 
eller avslå ansökan om utvecklingsmedel till 
kommunikationsprojektet. 
 

Förslag Katarina Hansson (S) föreslår att ärendet hänskjuts till barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde.  
 

Arbetsutskottets beslut Enligt Katarina Hanssons (S) förslag att hänskjuta ärendet till barn- 
och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Förslag  Stefan Svensson föreslår att barn- och utbildningsnämnden avslår 
ansökan om utvecklingsmedel då projektet inte uppfyller de av barn- 
och utbildningsnämnden beslutade (080416, § 44) riktlinjer för 
beviljande av utvecklingsmedel. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Stefan Svenssons (S) 
förslag. 
_________ 
 

Expediering Specialpedagog Kerstin Lindgren 
Socionom Kristina Gustafsson 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-01-28 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 

  

 Bun § 10 
 Au §  9 Dnr BUN 2008/169 
 

Återkoppling av utvecklingsprojekt, ”Läsa för livet” 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 16 april 2008, § 41, bevilja Kumlaby skola, genom rektor 
Viktoria Holmgren, utvecklingsmedel med maximalt 10 000 kronor 
för högläsning i samband med världsbokdagen vecka 17. Vidare 
beslutade nämnden att återkoppling av utvecklingsprojektet skall ske 
vid nämndens sammanträde den 28 januari 2009. 
 
Rektor Viktoria Holmgren har inkommit med en skrivelse daterad 
den 10 december 2008, som utgör återkoppling av genomfört projekt. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås anta eller avslå 
återkopplingen. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 
 

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

Expediering Rektor Viktoria Holmgren 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-01-28 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 

  

 Bun § 11 
 Au §  10 Dnr 2008/59.040 
 

Återkoppling av utvecklingsprojekt, ABC-teater 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 28 maj 2008, § 57, bevilja lärare Karin Åkesson, 
utvecklingsmedel om 28 000 kronor för utvecklingsprojekt avseende 
alternativ läsinlärning. Utvecklingsprojektets syfte var bland annat att 
stimulera yngre elevers läsinlärning genom att presentera alfabetets 
bokstäver i form av rollspel där varje bokstav illustreras av olika 
personkaraktärer. Vidare beslutade nämnden att återkoppling av 
utvecklingsprojektet skall ske vid nämndens sammanträde den 28 
januari 2009. 
 
Lärare Karin Åkesson har i en skrivelse daterad den 25 november 
2008, redogjort för genomfört projekt. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås anta eller avslå 
återkopplingen. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 
 

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

Expediering Lärare Karin Åkesson 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-01-28 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 

  

 Bun § 12 
 Au §  11 Dnr BUN 2008/171 
 

Revidering av regler för Kumla kommuns pedagogiska pris 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 22 april 2002, § 
41, att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden komma med förslag 
på hur ett pedagogiskt pris ska hanteras beträffande exempelvis vad 
priset ska bestå av och vilka kriterier som ska vara gällande vid 
utseende av pristagare. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den  
29 maj 2002, § 61, att uppdra åt dåvarande tillförordnade 
förvaltningschefen Annika Hallberg att inkomma med förslag på 
under vilka förutsättningar priset ska delas ut och vad priset ska bestå 
av. Beslut om regler gällande Kumla kommuns pedagogiska pris 
fattades av barn- och utbildningsnämnden den 15 oktober 2003, § 90.  
 
Kumla kommuns pedagogiska pris har nu delats ut vid tre tillfällen 
(år 2005, 2006 och 2008) sedan priset inrättades. Genom de 
erfarenheter som dragits finns det anledning att se över reglerna kring 
priset.  
 
I en skrivelse daterad den 17 december 2008 föreslår 
utredningssekreterare Elisabeth Jangenby att barn- och 
utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att 
vid nämndens sammanträde den 28 januari 2009, presentera förslag 
på reviderade regler för Kumla kommuns pedagogiska pris. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att vid nämndens 
sammanträde den 28 januari 2009, presentera förslag på reviderade 
regler för Kumla kommuns pedagogiska pris. 
 

Ärendebeskrivning  Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag till 
reviderade regler. Bland annat föreslås att prisutdelningen flyttas från 
decembersammanträdet till majsammanträdet, vilket medför att priset 
delas ut läsårsvis istället för årsvis. Vidare lyfts möjligheten att 
nominera enskilda pristagare fram. 
 

Förslag  Per Holm (KD) föreslår att orden Örebro Kuriren stryks ur 
handlingen. 
 

 
      forts
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-01-28 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 

  

 Bun § 12, forts 
 Au §  11 Dnr BUN 2008/171 
 

Revidering av regler för Kumla kommuns pedagogiska pris 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag till revidering av regler för Kumla 
kommuns pedagogiska pris samt Per Holms (KD) förslag. 
________ 
 

Expediering Priskommittén + handling 
Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-01-28 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 

  

 Bun § 13 
 Au § 12 Dnr 2008/36.610 
 

Förslag på avgiftstaxa och regler för försöksverksamhet 
fritidsklubb våren 2009 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 15 
oktober 2008, § 91, att godkänna förslaget att införa fritidsklubbar på 
försök samt att uppdra åt barn- och utbildningschef Leif Lindström att 
vid nämndens sammanträde i november 2008 presentera ett förslag 
till taxa för vistelse i fritidsklubb.  
 
I en skrivelse daterad den 19 december 2008 presenterar 
utredningssekreterare Elisabeth Jangenby ett förslag i form av 
arbetsmaterial, om avgiftstaxa för fritidsklubbsverksamhet och regler 
för vistelse i fritidsklubbsverksamhet.  
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Förslag Per Holm (KD) föreslår följande tillägg:  
• Försöksperioden ska omfatta perioden 8 januari 2009 till 12 

juni 2009, det vill säga vårterminen 2009. 
• Utvärderingen av försöksverksamheten ska redovisas till barn- 

och utbildningsnämnden vid sammanträdet den 27 maj. 
• Försöksverksamheten ska vara tillgänglig för alla barn i 

kommunen mellan 10-12 år vars föräldrar arbetar eller 
studerar, förutsatt att de själva kan ta sig till fritidsklubben.  

 
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar barn- och 

utbildningsförvaltningens förslag på avgiftstaxa och regler för 
försöksverksamhet fritidsklubb våren 2009 med Per Holms (KD) 
tillägg. 
_________ 
 

Expediering Kultur- och fritidsnämnden + handling 
Rektor Maud Frimodig + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-01-28 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 

  

 Bun § 14 
 Au § 13 Dnr BUN 2009/22 
 

Plan-, bygg, och bostadsprogram 2009-2011 för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Stadsarkitektavdelningen inkom den 12 januari 2009 med förslag till 
Plan-, bygg- och bostadsprogram 2009-2011 för Kumla kommun.  
 
Eventuella synpunkter på detaljplaneförslaget ska vara 
stadsarkitektavdelningen, Kumla kommun, tillhanda senast den 2 
februari 2009. 
 
I en skrivelse daterad den 12 januari 2009 föreslår 
utredningssekreterare Elisabeth Jangenby att barn- och 
utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen 
utarbeta förslag till yttrande som presenteras vid nämndens 
sammanträde den 28 januari 2009. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till 
yttrande som presenteras vid nämndens sammanträde  
den 28 januari 2009. 
 

Ärendebeskrivning  Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag till 
yttrande. I förslaget påtalas bland annat vikten av lekplatser för yngre 
barn, stimulerande områden för äldre barn och ungdomar samt 
trafiksäkerhet. Barn- och utbildningsnämnden är dock skeptisk till 
den korta svarstiden som medför svårigheten att besvara förslaget 
annat än i generella ordalag. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag till yttrande över Plan-, bygg, och 
bostadsprogram 2009-2011 för Kumla kommun. 
_________ 
 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-01-28 

  

  

 Bun § 15 
     
 

Information om arbetet enligt Skolverkets 
utbildningsinspektion 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström informerar om arbetet 
enligt Skolverkets utbildningsinspektion. 
 

• Skolinspektionen har, med ett undantag som nu är åtgärdat, 
godkänt den återrapport som barn- och utbildningsnämnden 
beslutade om den 10 december 2008, § 110. 

• Som ett led i arbetet med ökad måluppfyllelse har 
projektledare Håkan Ågren bjudits in till 
skolledningsgruppen den 5 februari 2009 för att redovisa och 
diskutera projektet Ökad måluppfyllelse i Örebro kommun.  

 
 Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-01-28 

  

  

 Bun § 16 
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

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

• Tjänsten som områdeschef för västra området kommer för 
tillfället inte tillsättas. Ledningsorganisationen ska ses över. 

• Rekrytering av rektor till Fylsta pågår och ambitionen är att 
skyndsamt kunna tillsätta tjänsten. 

• Kulturskolechefen har lämnat sitt undervisningsuppdrag. 
Ledningsuppdraget lämnas den 1 maj. Tjänsten ska tillsättas 
från och med augusti. 

• Skoldatateket har fått pengar. Personalen på datateket tar 
emot pedagoger och lär dem använda vissa dataprogram. 

• Förvaltningen kommer att söka statsbidrag för läsa, skriva, 
räkna 2009. Totalt kan 764 000 kronor sökas.  

• Kön till förskolan är på samma nivå som samma månad 
2008. framförallt är det högt tryck på Smeden, Duvan, 
Trädgården och Kumlasjön som fått ta emot barn från norr.  

• Malin Lindström kommer att vikariera för Katrin Aldenfalk 
som barnomsorgsassistent. Malin tillträder den 1 mars 2009. 

• Vikariesituationen har förbättrats. Framförallt är det inom 
förskolan som det önskas vikarier.   

• Ombyggnation av Kumlaby skola fortsätter. Områdeschef 
Barbro Klaeson är kontaktperson.  

 
 Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-01-28 

  

  

 Bun § 17 
     
 

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 2009-01-28 

  

  

 Bun § 18 
     
 

Inspektionskommittén för skolskjutsar informerar 

Ärendebeskrivning Inspektionskommittén för skolskjutsar meddelar att ingen 
information finns rörande. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-01-28 

  

  

 Bun § 19 

     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum 
200/08 
- 
217/08 

Avstängningar 
från förskole-
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser 

Bun 
2008-
01-30  
§ 8 

Leif Lindström 081128 

218/08 Ledighet mer än 
10 dagar 

GrF kap 
6 § 8 

Ann-Sofie 
Berglund 

081208 

219/08 Ledighet mer än 
10 dagar 

GrF kap 
6 § 8 

Hans Melin 081210 

220/08 Anpassad 
studiegång 

GrF kap 
5 § 10 

Ann-Sofie 
Berglund 

081215 

1/9 Anpassad 
studiegång 

GrF kap 
5 § 10 

Ann-Sofie 
Berglund 

090109 

2/09 Ledighet mer än 
10 dagar 

GrF kap 
6 § 8 

Ann-Sofie 
Berglund 

090109 

3/09 Avstängningar 
från förskole-
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser 

Bun 
2008-
01-30  
§ 8 

Leif Lindström 090112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-01-28 

  

  

 Bun § 19, forts 

     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Maria Haglunds m fl motion om mer rörelse för våra skolbarn 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 12 december 2008,  
§ 124, beslutat ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att 
utvärdera hur våra skolor efterlever de nationella och lokala 
måldokument som det hänvisas till i Anders Anderssons 
remissyttrande.  

  
 

Dan-Åke Mobergs motion om 25 000 invånare år 2025 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 12 december 2008, 
§ 144, beslutat tillstyrka Dan-Åke Mobergs motion om att i den 
fysiska planeringen verka för att möjliggöra 25 000 invånare i Kumla 
kommun år 2025. Den kommunala verksamheten och den fysiska 
planeringen ska planera för en tillväxt i motionens anda. 

  
 

Rapport Verksamhetsbilder i Sydnärke 

 
Rektor Maud Frimodig har lämnat rapport över besök vid 
Norrgårdens förskola i Hallsberg. Besöket utgör ett utbyte inom 
ramen för projektet Verksamhetsbilder i Sydnärke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-01-28 

  

  

 Bun § 19, forts 

     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Rapport Vår tids skola – hur ska den byggas? 

 
Rådet för arkitektur, form och design, som är en kommitté under 
Kulturdepartementet, har sammanställt rapporten Vår tids skola – hur 
ska den byggas? Den finns att beställa från Rådet för arkitektur, form 
och design telefon: 08/405 10 00, webbplats: www.rafd.se, e-post: 
rafd@culture.ministry.se  

  
 

Drogkampen 

 
Drogkampen är en ideell förening och ett företag med gemensamt 
mål som vill erbjuda Drogkampen till kommunen. Drogkampen är 
den enda förebyggande metod som fått nationella och internationella 
utmärkelser som tobaksförebyggande, alkoholförebyggande, hög-
kvalitativt drogförebyggande och dessutom brottsförebyggande.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-01-28 

  

  

 Bun § 19, forts 

     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Nya publikationer från skolverket 

 
Skolverket informerar om nya publikationer  

Bättre koll på läget är en kortversion av Skolverkets redovisning till 
regeringen över bedömningen av utvecklingen inom 
förskoleverksamheten, skolbarnomsorg, skola och 
vuxenutbildningen. Kortversionens syfte är att lyfta fram vad 
skolhuvudmännen och rektorerna bör arbeta med för att förbättra sin 
verksamhet. 

I Beskrivande data beskrivs barn elever, lärare, övrig personal, 
kostnader och resultat i siffror.  

Skolverkets lägesbedömning 2008, Bättre koll på läget och 
Beskrivande data 2008 finns också tillgängliga som pdf-filer på 
Skolverkets hemsida, www.skolverket.se/publikationer. 

 
   ____________________ 
 
 


