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Barn- och utbildningsnämnden 2009-04-15      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-04-01 

  

 Bun § 36 
 Au §  24 Dnr 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 2009-04-15      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-04-01 

  

 Bun § 37 
 Au §  25 Dnr BUN 2009/44 
 

Internkontroll 2008 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog vid sammanträde den 5 oktober 2004,  
§ 67, reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I 
enlighet med detta reglemente beslutade barn- och 
utbildningsnämnden vid sammanträde den 12 december 2007, § 134, 
anta en intern kontrollplan för nämnden gällande år 2008.  
 
I reglementet fastslås att ”Förvaltningschefen svarar för att minst 
årligen skriftligt rapportera till nämnden och ge en samlad bedömning 
om hur den interna kontrollen fungerar”. 

 
Barn- och utbildningschef Leif Lindström presenterar en 
sammanställning av den interna kontrollen inom barn- och 
utbildningsnämnden utifrån den av nämnden beslutade 
internkontrollplanen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås anta internkontroll 2008. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar rapporten. 
 

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

Expediering Förvaltningschef Leif Lindström 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-04-15      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-04-01 

  

 Bun § 38 
 Au §  26 Dnr BUN 2009/42 
 

Förslag till kvalitetsredovisning för skolverksamheterna  

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag till  
Kumla kommuns kvalitetsredovisning 2008 för skolverksamheterna.  
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att föreslå 
kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
kvalitetsredovisning för år 2008. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
anta föreliggande förslag till kvalitetsredovisning för år 2008. 
_________ 
 

Expediering Kommunfullmäktige + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-04-15      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-04-01 

  

 Bun § 40 
 Au §  28 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. 
 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrog vid sammanträde den  
12 november 2008 åt barn- och utbildningschef Leif Lindström att 
arbeta fram ett förslag på plan för införande av tjänsteinstrument. 
 
Kulturskolechef Mats Öhlund presenterar förslag på plan för 
införande av tjänsteinstrument i en skrivelse daterad den  
28 januari 2009. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsförvaltningens 
budgetberedning. 
_________ 
 

Expediering Förvaltningschef Leif Lindström 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-04-15      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-04-01 

  

 Bun § 41 
 Au §  29 Dnr 2008/59.040 
 

Återkoppling utvecklingsmedel till utvecklingsprojektet,  
matematiklåda 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 10 september 2008, § 72, bevilja utvecklingsmedel avseende 
skapandet av en matematiklåda. Utvecklingsprojektets syfte var bland 
annat att utveckla barns förmåga att upptäcka och använda matematik 
samt förståelse för grundläggande matematiska begrepp.  
 
Personalen på Kumlasjöns förskola genom Susanne Karlsson, 
Liselotte Pettersson och Petra Jonsson har inkommit med en skrivelse 
daterad den 9 februari 2009, som utgör återkoppling av genomfört 
projekt. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås anta redovisningen.  
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar redovisningen. 
 

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

Expediering Susanne Karlsson, Kumlasjöns förskola 
Liselotte Pettersson, Kumlasjöns förskola 
Petra Jonsson, Kumlasjöns förskola 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-04-15      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-04-01 

  

 Bun § 42 
 Au §  30 Dnr 2008/59.040 
 

Återkoppling utvecklingsmedel till utvecklingsprojektet,  
I Ur och Skur 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 10 september 2008, § 72, bevilja utvecklingsmedel avseende 
projekt rörande etablering av I Ur och Skur vid Hardemo förskola.  
 
Rektor Håkan Sandberg har inkommit med en skrivelse daterad den  
9 mars 2009, som utgör återkoppling av genomfört projekt. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås anta redovisningen.  
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar redovisningen. 
_________ 
 

Expediering Rektor Håkan Sandberg 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-04-15      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-04-01 

  

 Bun § 43 
 Au §  31 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 utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrog vid 
sammanträde den 14 januari 2009, § 5, åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till yttrande som 
presenteras vid nämndens sammanträde den 28 januari 2009. 
 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 januari 
2009, § 6, beslutade nämnden återremittera ärendet till barn- och 
utbildningsförvaltningen för att invänta rektor Håkan Sandbergs 
återrapport av de utvecklingsmedel som beviljats för att utreda 
möjligheten att inrätta en I Ur och Skur-inriktad verksamhet vid 
Hardemo förskola.   
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag till 
yttrande i form av arbetsmaterial. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

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

Expediering Kommunfullmäktige + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-04-15      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-04-01 

  

 Bun § 44 
 Au §  32 Dnr BUN 2008/161 
 

Omprövning av beslut gällande 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 utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrog vid 
sammanträde den 14 januari 2009, § 3, åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till yttrande som 
presenteras vid nämndens sammanträde den 28 januari 2009. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den  
28 januari 2009, § 4, föreslå kommunfullmäktige anta förvaltningens 
förslag till yttrande och därmed anse medborgarförslaget besvarat. 
  
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar nytt förslag till 
yttrande i form av arbetsmaterial.  
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta föreslå 
kommunfullmäktige anta förslaget till yttrande och därmed anse 
medborgarförslaget besvarat. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
anta förslaget till yttrande och därmed anse medborgarförslaget 
besvarat. 
_________ 
 

Expediering Kommunfullmäktige + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-04-15      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-04-01 

  

 Bun § 45 
 Au §  33 Dnr BUN 2009/37 
 

Val av ledamöter i strategiska lokal- och 
verksamhetsutredningen 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 31 maj 2000, § 54, tillsättandet av Strategiska lokal- och 
verksamhetsutredningen. Nämnden har efter detta vid ett antal 
tillfällen beslutat om ett antal uppdrag för utredningen. Vid nämndens 
sammanträde den 10 september 2008, § 74, togs det senaste beslutet 
angående vilka ledamöter som skall ingå i utredningen. 
 
I en skrivelse föreslår förvaltningschef Leif Lindström och 
utredningssekreterare Elisabeth Jangenby barn- och 
utbildningsnämnden välja ställföreträdande barn- och 
utbildningschef/gymnasiechef samt områdeschefer till att ingå i 
Strategiska lokal- och verksamhetsutredningen i stället för rektor. 
 
Vid behov kan personer adjungeras till Strategiska lokal- och 
utredningsgruppen. 
  
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag . 
 

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

Expediering Ställföreträdande barn- och utbildningschef 
Områdeschefer  
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-04-15      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-04-01 

  

 Bun § 46 
 Au §  34 Dnr BUN 2009/43 
 

Förslag till ändring av ”Regler och avgiftstaxa för 
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i Kumla kommun” 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2001, § 70, med 
ändringar den 17 december 2001, § 83, 20 oktober 2003, § 65, och 19 
maj 2008, § 57, om regler och avgiftstaxa för förskoleverksamhet och 
skolbarnomsorg i Kumla kommun. 
 
Med anledning av barn- och utbildningsnämndens beslut den 4 mars 
2009 gällande avgift för vistelse i familjedaghem föreslår 
utredningssekreterare Elisabeth Jangenby att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta om 
ändringar i ”Regler och avgiftstaxa för förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg i Kumla kommun” enligt nedan: 
 
Under avsnittet Avgiftstaxa för förskoleverksamhet och 
skolbarnomsorg, rubriken ”Avgift för förskola under perioden 1 
september – 31 maj från och med det år barnet fyller fyra år 
(Avgiftstaxa för barn i allmän förskola) läggs följande bisats till: 
”samt familjedaghem från och med det år barnet fyller fyra år”. 
 
Rubrikens lyder då som följer: ”Avgift för förskola under perioden 1 
september – 31 maj från och med det år barnet fyller fyra år 
(Avgiftstaxa för barn i allmän förskola) samt för familjedaghem 
under perioden 1 september – 31 maj från och med 1 september det år 
barnet fyller fyra år”  
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att ovanstående ändringar i 
Regler och avgiftstaxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i 
Kumla kommun gäller från och med den 1 juli 2009. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta om ändringar i ”Regler och avgiftstaxa för 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Kumla kommun” enligt 
förslag. 
 

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

Expediering Kommunfullmäktige + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-04-15      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2009-04-01 

  

 Bun § 47 
 Au §  35 Dnr BUN 2008/166 
 

Förslag till besparingar enligt budgetanvisning 2010 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 4 mars 2009, § 62, 
om budgetanvisningar för 2010. Nämndernas planeringsramar 
justeras ned med  
30 mkr efter det att uppräkning med 3 procent skett avseende 
löneökningar samt 2 procent avseende övrig prisuppräkning. 
 
Uppdraget att lämna åtgärdsförslag på sammanlagt 30 mkr fördelas 
proportionellt efter respektive nämnds andel av kommunens 
budgeterade nettokostnader. För barn- och utbildningsnämndens del 
motsvarar det 10,7 mkr. 
 
I en skrivelse daterad den 26 mars 2009 föreslår förvaltningschef  
Leif Lindström och utredningssekreterare Elisabeth Jangenby barn- 
och utbildningsnämnden uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen 
att presentera förslag på besparingar senast vid nämndens 
sammanträde den 27 maj 2009. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att presentera förslag på 
besparingar senast vid nämndens sammanträde den 27 maj 2009. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar sammanträda den 12 maj 
2009 kl. 13.00. 
_________ 
 

Expediering Förvaltningschef Leif Lindström 
Förvaltningsekonom Mikael Calmestig 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-04-15 

  

  

 Bun § 48 
     
 

Information om arbetet enligt Skolverkets utbildningsinspektion 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström informerar om arbetet 
enligt Skolverkets utbildningsinspektion. 
 
Den 24 mars 2009 genomfördes en gemensam KUP-dag kring 
individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. 
Utbildningens ska ses som en del i arbetet kring ökad likvärdig 
bedömning. 
 

 Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-04-15 

  

  

 Bun § 49 
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

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

• Antalet placerade barn i förskolorna och hos dagbarnvårdarna 
uppgår för närvarande till 1158 st. 

• Malin Lindström har efterträtt Katrin Aldenfalk som 
vikarierande barnomsorgsassistent. 

• Suada Mesic har börjat och efterträder Inger Persson som 
ekonomiassistent i maj. 

• Rekryteringen av kulturskolechef kommer att avslutas inom 
kort. Tillträde planeras till tidig augusti 2009. 

• Intervjuer till förvaltningsekonom pågår. Tillträde planeras till 
tidig augusti 2009. 

• Kulturskolans sydnärkesatsning Soudtracks går av stapeln 
helgen vecka 17. Satsningen sammanfaller med besök från 
den norska vänorten. 

• Mellan den 28 april och 2 maj pågår ett ryskt vänortsbesök. 18 
elever och 12 vuxna sak besöka Vialundsskolan. 

• Rektorerna har haft träff med internationella programkontoret 
angående möjligheterna till lärarutbyte utomlands. 

 
 Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-04-15 

  

  

 Bun § 50 
     
 

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning Kontaktpolitikerna inom barn- och utbildningsnämnden informerar 
rörande deras kontakter med enheterna inom nämndens verksamheter. 
 

• Elisabeth Berglund, Joel Falk och Leif Ahlander har den 18 
mars träffat Kumlaby skolas rektorer. Nästa besök är 
inplanerat till den 26 maj. 

• Per Holm och Katarina Hansson har den 3 april träffat 
stödteamen. Åsikter som framfördes var att kommunen saknar 
logoped och talpedagog. Nästa besök planeras till hösten. 

• Per-Arne Mårstad deltog i skolorna Tallängen/Romarbäckens 
och Norrgården/Lillhedens KUP-dag den 23 mars i samband 
med Håkan Ågrens seminarium kring Projekt Ökad 
måluppfyllelse i Örebro kommun. 

• Margareta Engman och Kristina Davidsson planerar att 
besöka Stene/Hardemo i mitten av maj. 

• Robert Axäng besökte Hagaskolan i mars för ett upptaktsmöte 
med rektor. 

  
 Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-04-15 

  

  

 Bun § 51 
     
 

Inspektionskommittén för skolskjutsar informerar 

Ärendebeskrivning Inspektionskommittén för skolskjutsar meddelar att ingen 
information finns rörande. 
 

 Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-04-15 

  

  

 Bun § 52 

     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum 
52/09 Anvisning av plats 

i förskolan då 
barnet behöver 
särskilt stöd 

SL kap 
2 § 9 

Hans Melin 090116 

53/09 Anpassad 
studiegång 

GrF kap 
5 § 10 

Gunilla Kalmnäs 090320 

54/09 Anpassad 
studiegång 

GrF kap 
5 § 10 

Gunilla Kalmnäs 090320 

55/09 Anpassad 
studiegång 

GrF kap 
5 § 10 

Gunilla Kalmnäs 090320 

56/09 Anpassad 
studiegång 

GrF kap 
5 § 10 

Gunilla Kalmnäs 090320 

57/09 Anpassad 
studiegång 

GrF kap 
5 § 10 

Gunilla Kalmnäs 090320 

58/09 
– 
69/09 

Avstängningar 
från förskole-
/fritidshems- och 
familjedaghems-
platser 

Bun 
2008-
01-30  
§ 8 

Leif Lindström 090227 

70/09 
– 
84/09 

Avstängningar 
från förskole-
/fritidshems- och 
familjedaghems-
platser 

Bun 
2008-
01-30  
§ 8 

Leif Lindström 090330 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-04-15 

  

  

 Bun § 52 

     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Strukturella insatser – ersättning för betydande extraordinära 
kostnader för flyktingmottagande 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde den 24 
februari 2009, § 93, beslutat ge barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden i uppdrag att söka ersättning för strukturella insatser 
för betydande extraordinära kostnader enligt 26 § förordningen 
(1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. från 
länstyrelsen. 

   
 

Statlig ersättning att söka från Migrationsverket gällande 
individbaserade insatser för flyktingmottagande 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde den 10 mars 
2009, § 124, beslutat ge barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden och MIA i uppdrag att söka statlig ersättning för 
individbaserade insatser för flyktingmottagande. 

   
 

Inbjudan att söka projektmedel till insatser mot hedersrelaterat 
våld och förtryck 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde den 24 mars 
2009, § 154, beslutat ge barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden i uppdrag att söka projektmedel till insatser mot 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

 
 
   _________________ 


