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Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-16 § 64   Dnr BUN 2008/166 

Ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Maria Persson lämnar rapport över den aktuella ekonomiska 
situationen inom barn- och utbildningsnämnden. 

Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås anta rapporten. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar rapporten. 
 
 

_____ 

Expediering 

Förvaltningschef  
Förvaltningsekonom  
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-16 § 65   Dnr BUN 2009/112 

Delårsbokslut 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Maria Persson presenterar förslag till delårsbokslut för barn- och 
utbildningsnämnden per den 31 juli 2009. 

Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås anta delårsbokslutet.  

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Enligt förvaltningens förslag.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar delårsbokslutet. 
 
 

_____ 

Expediering 

Förvaltningschef  
Förvaltningsekonom  
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-16 § 66   Dnr BUN 2009/86 

Medborgarförslag, bättre värdeskåp på Skogstorpsskolan 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-16 § 67   Dnr BUN 2009/87 

Medborgarförslag, street hockeyplaner vid Skogstorpsskolan 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-16 § 68   Dnr BUN 2009/89 

Genomförda åtgärder med anledning av besparingsbeslut den 
12 maj 2009 § 53 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av de beslutade besparingsåtgärderna lämnar rektorerna en skriftlig 
rapport över hittills genomförda insatser. 
 

Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås anta rapporterna.  

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Katarina Hansson (S) föreslår att nämnden ska, vid varje återstående möte under 2009, 
få en rapport med utförligare siffror för att tydligare se effekterna av ramminskningen. 
 
Per Holm (KD) föreslår att förvaltningens månadsrapport istället utökas för att för att 
tydligare se effekterna av ramminskningen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och ställer dessa mot varandra. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar rapporterna samt enligt Katarina Hanssons (S) 
förslag att nämnden ska, vid varje återstående möte under 2009, få en rapport med 
utförligare siffror för att tydligare se effekterna av ramminskningen. 
 
Reservationer  
 

Per Holm (KD), Per-Arne Mårstad (C), Roberth Axäng (FP) och Margareta Engman 
(M) reserverar sig till förmån för Per Holms förslag. 
 
 
 
 
 

forts. 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Genomförda åtgärder med anledning av besparingsbeslut den 
12 maj 2009 § 53, forts 

_____ 

Expediering 

Förvaltningschef  
Stf. förvaltningschef 
Områdeschefer 
Rektorer 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-16 § 69   Dnr BUN 2009/46 

Rapport om delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 27 maj 2009, § 57, att 
ge ordförande i barn- och utbildningsnämnden beslutanderätt å nämndens vägnar under 
sommaren 2009 samt att rapport över tagna beslut i delegation under denna period 
skulle redovisas till nämnden vid sammanträde den 16 september 2009. 

Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås anta rapporten om delegationsbeslut. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar rapporten om delegationsbeslut. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-16 § 70   Dnr BUN 2009/100 

Betygstatistik 2009 

Ärendebeskrivning 

Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar statistiksammanställning över 
betygen åren 1998-2009. 

Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås anta sammanställningen. 

Arbetsutskottets beslut 

Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Katarina Hansson (S) föreslår att nämnden  
1. antar sammanställningen  
 
2. uppdrar åt förvaltningen att analysera statistiken och utarbeta strategier för att öka 
måluppfyllelsen. Uppdraget ska vidare kopplas till tidigare beslutat uppdrag om att 
utreda hur mycket tid personalen i barnomsorg och grundskola använder till direkt tid 
med barn/elever samt att utreda personalens vistelsetid på arbetsplatserna (Bun 2009-
05-12, § 53) samt kopplas till tidigare beslut om yttrande över medborgarförslag om 
läxhjälp (Bun 2009-04-15, § 44) 
 
3. en enklare återkoppling av uppdraget ska redovisas vid nämndens första 
sammanträde 2010. 
 
Per Holm (KD) föreslår att sammanställningen hänskjuts till den strategiska lokal- och 
verksamhetsutredningen för att sedan återkopplas till nämnden.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och ställer dessa mot varandra. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Katarina Hanssons (S) förslag 
 
1. antar sammanställningen  
 
2. uppdrar åt förvaltningen att analysera statistiken och utarbeta strategier för att öka 
måluppfyllelsen. Uppdraget ska vidare kopplas till tidigare beslutat uppdrag om att 
utreda hur mycket tid personalen i barnomsorg och grundskola använder till direkt tid  



  
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
  
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
 

10 

Barn- och utbildningsnämnden 

Betygstatistik 2009, forts 
med barn/elever samt att utreda personalens vistelsetid på arbetsplatserna (Bun 2009-
05-12, § 53) samt kopplas till tidigare beslut om yttrande över medborgarförslag om 
läxhjälp (Bun 2009-04-15, § 44) 
 
3. en enklare återkoppling av uppdraget ska redovisas vid nämndens första 
sammanträde 2010. 
 
Reservationer  
 

Per Holm (KD), Per-Arne Mårstad (C), Roberth Axäng (FP) och Margareta Engman 
(M) reserverar sig till förmån för Per Holms förslag. 
 
 

_____ 

Expediering 

Förvaltningschef  
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-16 § 71   Dnr BUN 2009/101 

Förslag till plan för uppföljning av Kumla kommuns skolplan 
2008-2011 

Ärendebeskrivning 

Det offentliga skolväsendet styrs av nationella mål som finns beskrivna i läroplanerna 
för förskola, skolbarnomsorg och skola. Vidare är kommunen skyldig enligt skollagen 
2 kap, § 8, att ha en skolplan som visar hur kommunens skolväsende ska gestaltas och 
utvecklas. Av skolplanen ska det även framgå vilka åtgärder kommunen kommer att 
vidta för att uppnå de nationella målen. 
 
Utgångspunkten för barn- och utbildningsförvaltningens förslag till uppföljningsplan 
är den av kommunfullmäktige antagna Skolplan 2008-2011 för Kumla kommun. 
Planen innehåller förslag till målskrivningar för varje verksamhet per 
utvecklingsområde under perioden 2009-2011.  

Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås anta planen för uppföljning.  

Arbetsutskottets beslut 

Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar planen för uppföljning.  
 
 

_____ 

Expediering 

Förvaltningschef  
Stf. förvaltningschef 
Områdeschefer 
Rektorer 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-16 § 72   Dnr BUN 2008/59 

Återkoppling utvecklingsmedel, Duvans förskola 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 10 december 2008, § 
114, bevilja rektor Ann-Sofie Berglund och Helena Engman, utvecklingsledare, 
utvecklingsmedel om 15 000 kronor för utvecklingsprojekt med avseende att 
vidareutveckla en lugn- och roprofil vid Duvans förskola.  

Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås anta återkopplingen. 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar återkopplingen. 
 
 

_____ 

Expediering 

Rektor, Duvans förskola 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-16 § 73   Dnr BUN 2009/85 

Förslag till revidering av skolskjutsreglemente 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande har i delegation den 4 juni 2009 beslutat 
om revidering av Kumla kommuns skolskjutsreglemente. Revideringen avsåg ett 
tillägg till § 7. 
 
Med revideringen följer även att redaktionella ändringar och datumet i  
§ 20 måste göras.  
 
Lydelsen för § 20 blir då: 
 
”Detta reglemente gäller från och med läsåret 2009/2010 och tills dess annat beslutats” 
 

Förvaltningens förslag till arbetsutskottet 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås anta föreliggande reviderade förslag till 
skolskjutsreglemente. 
 

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Enligt förvaltningens förslag.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande reviderade förslag till 
skolskjutsreglemente. 
 
 

_____ 

Expediering 

Förvaltningschef  
Ekonomiassistent/skolskjutssamordnare  
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-16 § 74   Dnr BUN 2009/111 

Förslag till riktlinjer för godkännande av enskild barnomsorg 
och skolbarnomsorg 

Ärendebeskrivning 

Riksdagen har den 22 april 2009 fattat beslut om att bland annat införa 
barnomsorgspeng i enlighet med proposition 2008/09:115. Beslutet medför nya 
bestämmelser bl.a. om kommunens godkännande av verksamhet i enskild regi samt 
kommunens skyldighet att betala bidrag.  
 
Enligt 2 a kap. 13 § skollagen ska enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i 
form av förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg efter ansökan godkännas av den 
kommun där verksamheten bedrivs om verksamheten har god kvalitet och säkerhet 
samt uppfyller de krav som anges i 2 a kap. 3 § skollagen. Den kommun där 
verksamhet som godkänts enligt 13 § bedrivs, ska besluta att huvudmannen har rätt till 
bidrag. 
 

Förvaltningens förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås anta förslaget till riktlinjer för godkännande av 
enskild barnomsorg och skolbarnomsorg. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till riktlinjer för godkännande av enskild 
barnomsorg och skolbarnomsorg. 
 
 

_____ 

Expediering 

Förvaltningschef  
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-16 § 75   Dnr BUN 2009/113 

Förslag att ställa in sammanträde för barn- och 
utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Leif Lindström och utredningssekreterare Elisabeth Jangenby 
föreslår i en skrivelse daterad den 4 september 2009 barn- och utbildningsnämnden att 
besluta ställa in gruppmöte den 23 september, arbetsutskott den 30 september 2009 
samt nämndsammanträde den 14 oktober 2009, att då inga ärenden föreligger till barn- 
och utbildningsnämndens sammanträde i oktober. 
 
Förslaget gäller under förutsättning att inga brådskande ärenden har inkommit senast 
vid nämndens sammanträde den 16 september 2009. 
 

Förvaltningens förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta ställa in gruppmöte den 23 september, 
arbetsutskott den 30 september 2009 samt nämndsammanträde den 14 oktober 2009. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar ställa in gruppmöte den 23 september, 
arbetsutskott den 30 september 2009 samt nämndsammanträde den 14 oktober 2009. 
 
 
 

_____ 

Expediering 

Förvaltningschef  
Stf. förvaltningschef 
Områdeschefer 
Rektorer 

 



  
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
  
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
 

16 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-16 § 76   Dnr BUN 2009/116 

Förslag till yttrande Idrottsparken 

Ärendebeskrivning 

Stadsarkitektavdelningen inkom den 7 september 2009 med detaljplaneförslag för 
Idrottsparken, Idrottsvägen, Kumla. Detaljplanens syfte är att ge bygga radhus i den 
östra delen av Idrottsparken, längs med Idrottsgatan. Området utgörs i dagsläget av 
park- och idrottsmark.  
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag till yttrande.  

Förvaltningens förslag till barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås anta yttrandet. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet. 
 
 

_____ 

Expediering 

Miljö- och byggnämnden + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-16 § 77   Dnr  

Information om arbetet enligt Skolverkets 
utbildningsinspektion 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningschef Leif Lindström informerar om arbetet enligt Skolverkets 
utbildningsinspektion och hänvisar till den rapport som rektorerna lämnat vid 
nämndens sammanträde den 27 maj 2009, § 59. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-16 § 78   Dnr  

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningschef Leif Lindström informerar om utvecklingen inom 
förvaltningen. 
 
Idagsläget finns 1007 barn i förskolan samt ytterligare 42 barn i familjedaghem. 37 
barn ska placeras innan nyåret.  
 
Skolverket har beviljat Fylsta skola och Skogstorpsskolan totalt 498 000 kronor för 
varsin matematiksatsning för att stärka och utveckla undervisningen. 
 
Under den period som tjänsten som områdeschef för västra området hålls vakant, 
kommer västra områdets rektorer ledas av norra områdets områdeschef. 
 
Hagaskolan har beviljat medel om 14 000 euro för ett projekt med internationellt 
utbyte med Spanien, Polen och Turkiet.  
 
Förvaltningen har i uppdrag att komma med förslag på åtgärder för att komma tillrätta 
med trängseln i norra skolområdet. Det innebär att en allmän översyn ska göras bland 
annat genom en översyn av skolupptagningsområdena. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-16 § 79   Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna inom barn- och utbildningsnämnden informerar rörande deras 
kontakter med enheterna inom nämndens verksamheter. 
 
Kristina Davidsson och Margareta Engman besökte före sommaren Stene skola och 
rektor Håkan Sandberg. Bland annat diskuterades besparingarna.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-16 § 80   Dnr  

Inspektionskommittén för skolskjutsar informerar 

Ärendebeskrivning 

Inspektionskommittén för skolskjutsar inom barn- och utbildningsnämnden meddelar 
att ingen information finns. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-16 § 81   Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum 
109/09 Beslut om särskilda 

stödåtgärder 
GrF kap 5 § 
10 

Jörgen Ericson 090421 

110/09 Beslut om särskilda 
stödåtgärder 

GrF kap 5 § 
10 

Jörgen Ericson 090505 

111/09 Anpassad 
studiegång 

GrF kap 5 § 
10 

Viktoria 
Holmgren 

090520 

112/09-
126/09 

Avstängningar från 
förskole-
/fritidshems- och 
familjedaghems-
platser 

Bun 2008-
01-30  
§ 8 

Leif Lindström 090617 

127/09 Inskrivning i 
särskolan 

SL kap 3 § 4 Maud Frimodig 090623 

128/09 Inskrivning i 
särskolan 

SL kap 3 § 4 Maud Frimodig 090624 

129/09-
152/09 

Avstängningar från 
förskole-
/fritidshems- och 
familjedaghems-
platser 

Bun 2008-
01-30  
§ 8 

Leif Lindström 090626 

 
 
Tillsättande av tjänst som ekonom vid barn- och utbildningsförvaltningen 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2009, § 165, beslutat 
tillsvidareanställa Maria Person som ekonom vid barn- och utbildningsförvaltningen 
med tillträde enligt överenskommelse. 
   
Kumla Fair Trade City 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 15 juni 2009, § 122, beslutat att Kumla 
ansöker om diplomering som Fair Trade City och att man även fortsättningsvis arbetar 
för att behålla diplomeringen. 
   
Förslag till ändring av terminsavgifter i Kulturskolan 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 15 juni 2009, § 128, beslutat att ny 
terminsavgift för instrumentalundervisning blir 700 kronor per termin, samt att 
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syskonrabatten upphör. Ovanstående ändringar gäller från och med höstterminen s 
start 2009. 
   
Drogkampen 2009 
Drogkampen erbjuder flera program. Information www.drogkampen.nu  
 
Rapport från Skolverket: Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov? 
Skolverket har den 5 juni inkommit med Rapport 330 Resursfördelning utifrån 
förutsättningar och behov? 
  
Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla 
Socialdepartementet har skickat en DVD om föräldrastöd: Nationell strategi för ett 
utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla. Den innehåller dokumentation från en 
nationell konferens i mars 2009 där regeringen lanserade en nationell strategi för ett 
utvecklat universellt föräldrastöd. 
  
Inbjudningar till konferenser och seminarier 
Följande inbjudningar till konferenser och seminarier har kommit till barn- och 
utbildningsnämnden: 
•Komrevs utbildningar hösten 2009, katalog. 
•Den 26-27 oktober 2009 anordnar Solna stad tillsammans med EFUS och   
Mälardalsrådet en trygghetskonferens. Information finns på webbsidan. 
http://europeanurbansafetyconference.blogspot.com 
•Ny offentlighets- och sekretesslag. Jurark AB inbjuder till informationsdag om den 
nya lagen den 22 september i Stockholm. 
•PwC Academy erbjuder utbildningarna Kommunal revision i Stockholm den 8 
oktober och Årsredovisningen – ett verktyg för förtroendevalda i Stockholm den 4 
februari 2010. www.komrev.se 
•Rikskonferensen Barnen och samhället den 19-20 oktober på Ersta konferens i 
Stockholm. 
 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.  
 
 

 

 

 
 


