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Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-04 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-02-25 

  

 Bun § 21 
 Au §  14  BUN 2008/166 
 

Ekonomisk rapport 

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

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar rapporten. 
 

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

Expediering Förvaltningschef Leif Lindström 
Förvaltningsekonom Mikael Calmestig 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-04 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-02-25 

  

 Bun § 22 
 Au §  15 Dnr BUN 2008/33 
 

Förslag till årsredovisning för år 2008 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström och förvaltningsekonom 
Mikael Calmestig har upprättat förslag, i form av ett arbetsmaterial, 
till årsredovisning innehållande bokslut och verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2008. Därtill föreligger förslag till överföring av 
2008 års ekonomiska resultat till 2009 för respektive ansvarsområde. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås anta förslaget till 
årsredovisning för år 2008. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag till årsredovisning innehållande 
bokslut och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008samt 
förslag till överföring av 2008 års ekonomiska resultat till 2009 för 
respektive ansvarsområde. 
_________                         
                                                      

Expediering Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 
Ekonomiavdelningen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-04 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-02-25 

  

 Bun § 23 
 Au § 16 Dnr BUN 2009/34 
 

Förslag till uppföljning miljö- och klimatmål 2008 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 juni 2007, §§ 
80-81, anta dels Miljöprogram 2006-2010 för Kumla kommun, dels 
Klimatstrategi för Kumla kommun. Varje nämnd ansvarar för 
planering och genomförande av i miljöprogrammet angivna konkreta 
åtgärder samt uppfyllelse av miljöprogrammets mål. Genomförande 
av åtgärder enligt klimatstrategin och uppföljning av dessa åligger 
verksamheterna. Respektive nämnd ansvarar en årlig uppföljning av 
såväl miljöprogrammet som klimatstrategin. 
 
Miljöprogrammet för Kumla kommun består av en lokal anpassning 
av de nationella och regionala miljömålen, vilka utgör de 
miljömässiga aspekterna av begreppet hållbar utveckling. Syftet med 
miljöprogrammet är att ge nämnderna/styrelsen vägledning i 
kommunens miljöarbete samt vara en inspirationskälla för 
medborgare, företag skolor, föreningar med flera. 
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag i form 
av arbetsmaterial, till barn- och utbildningsnämndens uppföljning av 
miljö- och klimatmål för år 2008. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås anta förslaget till barnbokslut 
för år 2008. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar rapporten. 
 

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

Expediering Miljö- och byggnadsförvaltningen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-04 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-02-25 

  

 Bun § 24 
 Au § 17 Dnr BUN 2009/32 
 

Förslag till barnbokslut för år 2008 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  
15 oktober 2001, § 71, att varje förvaltning skall upprätta ett 
barnbokslut som redovisas till kommunstyrelsen. 
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag i form 
av arbetsmaterial, till barn- och utbildningsnämndens barnbokslut för 
år 2008. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås anta förslaget. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar rapporten. 
 

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

Expediering Kommunkansliet + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-04 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-02-25 

  

 Bun § 25 
 Au § 18 Dnr BUN 2009/33 
 

Förslag till uppföljning handikappolitisk plan 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 21 mars 2002, § 
93, anta en handikappolitisk plan för Kumla kommun. Planen angav 
vilka åtgärder som skulle vidtas, tidplan för åtgärdernas 
genomförande samt ansvarig nämnd för respektive åtgärd. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 19 mars 2007, § 
33, anta förslag till reviderad handikappolitisk plan. 
 
Avsikten är att respektive nämnd och styrelse årligen skall presentera 
en redovisning av genomförda åtgärder med anledning av den 
handikappolitiska planen. 
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag i form 
av arbetsmaterial, till redovisning av åtgärder genomförda inom barn- 
och utbildningsnämndens verksamheter under 2008. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås anta förslaget till uppföljning 
av handikappolitisk plan för 2008. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar rapporten. 
 

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

Expediering Kommunkansliet + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-04 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-02-25 

  

 Bun § 26 
 Au §  19 Dnr BUN 2008/111 
 

Redovisning av NOT-projektet 

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. 
 
Vid sammanträde den 15 oktober 2008, § 87, beslutade nämnden att 
nuläget gällande NOT-projektet ska redovisas skriftligt vid nämndens 
sammanträde i mars 2009. 
 
Områdeschef Gunnar Andersson inkom den 2 februari 2009 med en 
skriftlig redovisning av NOT-projektet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås anta redovisningen.  
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar rapporten. 
 

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

Expediering Områdeschef Gunnar Andersson + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-04 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-01-14 

  

 Bun § 27 
 Au §  20 Dnr BUN 2008/168 
 

Ansökan om utvecklingsmedel till utvecklingsprojektet,  
pedagogisk handledning i ledarskap i klassrummet 

Ärendebeskrivning Rektor Gunilla Kalmnäs och lärare Jonas Langell, har den 8 januari 
2009 inkommit med en ansökan om medel ur barn- och 
utbildningsnämndens konto för utveckling (konto 58110, verksamhet 
105000 och ansvar 500000) till ett projekt vars syfte är att utveckla 
arbetet med att skapa bättre arbetsro, koncentration och ledarskap i 
våra gruppar. Ansökan avser totalt 31 100 kronor.  
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås, med utgångspunkt i de av 
nämnden beslutade riktlinjerna för utvecklingsmedel, besluta bevilja 
eller avslå ansökan om utvecklingsmedel till 
kommunikationsprojektet. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar avslå 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 arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
 

Expediering Rektor Gunilla Kalmnäs  
Lärare Jonas Langell 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-04 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-02-25 

  

 Bun § 28 
 Au §  21 Dnr BUN 2008/168 
 

Ansökan om utvecklingsmedel till utvecklingsprojektet,  
språklig utveckling 

Ärendebeskrivning Rektor Roland Andersson har den 17 januari 2009 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 skapa möjligheter för språklig utveckling. 
Ansökan avser totalt 80 000 kronor. 
 
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 Katarina Hansson (S) föreslår att ansökan avslås men att rektor 
Roland Andersson ska hänvisas till de medel som kan sökas av 
Migrationsverket. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Katarina Hanssons (S) 
förslag. 
_________ 
 

Expediering Rektor Roland Andersson 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-04 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-02-25 

  

 Bun § 29 
 Au §  22 Dnr BUN 2008/169 
 

Ansökan om utvecklingsmedel till utvecklingsprojektet,  
liten undervisningsgrupp 

Ärendebeskrivning Rektor Ann-Sofie Berglund och specialpedagog Birgitta Kinnander, 
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) för att skapa en liten 
undervisningsgrupp vid Fylsta skola. Ansökan avser kostnad för två 
lärartjänster. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås, med utgångspunkt i de av 
nämnden beslutade riktlinjerna för utvecklingsmedel, besluta bevilja 
eller avslå ansökan om utvecklingsmedel till liten 
undervisningsgrupp. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar avslå 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 arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
 

Expediering Rektor Catharina Lindvall-Scharmer 
Specialpedagog Birgitta Kinnander 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-04 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-02-25 

  

 Bun § 30 
 Au §  23 Dnr BUN 2008/161 
 

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

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 28 januari 2009, § 5, att 
återremitteras ärendet till barn- och utbildningsförvaltningen för 
ytterligare utredning av de ekonomiska konsekvenserna av förslaget, 
bland annat gällande införandet av allmän förskola från tre år.   
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag på 
yttrande i form av arbetsmaterial. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås anta yttrandet. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Förslag Stefan Svensson (S) föreslår att medborgarförslaget bifalls. Vidare att  
reglementet för allmän förskola ändras så att även familjedaghem 
omfattas med start från och med 1 juli 2009. 
 
Per Holm (KD) föreslår att det till beslutet tilläggs att utbildning för 
dagbarnvårdarna ska ses över i syfte att utöka deras pedagogiska 
kompetens. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Stefan Svenssons (S) 
förslag samt enligt Per Holms förslag på tillägg. 
_________ 
 

Expediering Kommunfullmäktige + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-04 

  

  

 Bun § 31 
     
 

Information om arbetet enligt Skolverkets 
utbildningsinspektion 

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

• Enheterna arbetar vidare med de brist- och 
förbättringsområden som Skolverket har påpekat. 

• Alla skolorna erbjuder nu samliga språkval. 
• Enheternas kvalitetsredovisningar är redovisade per 

verksamhet. 
• De skriftliga omdömena har samlats in. 
• Det är viktigt att hitta former för mer utvecklad analys. 
• Särskolans rektorer genomgår utbildning om särskolans 

kursplanemål. 
 

 Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-04 

  

  

 Bun § 32 
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

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

• Rekrytering av läs- och skrivutvecklare (40 procent) pågår. 
Person till uppdraget tillsätts inom kort. 

• Kommande statsbidrag för satsningar på matematik, 
naturvetenskap och teknik. 

• Migrationsverket har beviljat ansökan om läxhjälp för 
flyktingbarn om 280 000 kronor. 

• Köläget inom barnomsorgen är i samma nivå som 
motsvarande period 2008. I nuläget finns 1078 barn i 
förskolan och 60 barn i familjedaghem. 40 barn står i kö, 
varav 23 ska placeras innan 1 april. Smeden, Fylsta och 
Kumlasjön har ett högt söktryck. 

• Intervjuer till Matildelund pågår. Tjänsterna tillsätts inom 
kort. 

• Skoldatateket håller på att utvecklas. Två personer x 20 
procent arbetar med detta. 

• Catharina Lindvall-Scharmer har tillträtt sitt förordnande 
som rektor vid Fylsta skola och avslutar sitt tillförordnande 
på Skogstorp. 

• Rekrytering av 50 procent rektor som stöd till rektor Fylsta 
avslutas inom kort. 

• Annonsering av tjänst som kulturskolechef samt tjänst som 
förvaltningsekonom pågår. 

 
 Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-04 

  

  

 Bun § 33 
     
 

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning Stefan Svensson (S) informerar om sitt besök på Norrgården. 
Besöket upplevdes positivt. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-04 

  

  

 Bun § 34 
     
 

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 2009-03-04 

  

  

 Bun § 35 

     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum 
34/09 Beslut om 

särskilda 
stödåtgärder. 
Anpassad 
studiegång samt 
särskild 
undervisning 

Grf kap 
5 § 10 
samt  
Grf kap 
5 §§ 6-9 

Viktoria Holmgren 090115 

35/09 
- 
49/09 

Avstängningar 
från förskole-
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser 

Bun 
2008-
01-30  
§ 8 

Leif Lindström 090130 

50/09 Anpassad 
studiegång 

GrF kap 
5 § 10 

Ann-Sofie 
Berglund 

090202 

51/09 Ledighet mer än 
10 dagar 

GrF kap 
6 § 8 

Ann-Sofie 
Berglund 

090217 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-04 

  

  

 Bun § 35, forts 

     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Budget- och arvodesfrågor för kommunrevisionen 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 27 januari2009, § 9, 
beslutat återremittera förslag till att arvodena till kommunrevisionens 
ledamöter höjs och att finansiering sker genom att 110 000 avsätts i 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Kommunstyrelsen 
ges i uppdrag att genom budgetberedningen ompröva 2009 års budget 
samt flerårsbudget för 210-2011. 

  
 
 
 
 
   ____________________ 
 
 


