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Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-11 § 82 Dnr  

Personalhandläggaren informerar 

Ärendebeskrivning 

Personalhandläggare Sofia Dahlerus informerar om utvecklingen inom personalområdet. 

Förvaltningens förslag 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-11 § 83 Dnr BUN 2008/166 

Ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning 

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

Förvaltningens förslag 

Barn- och utbildningsnämnden lägger månadsrapporten till handlingarna. 

Arbetsutskottets behandling 

Per Holm (KD) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av organisationen 
och hänskjuta detta till strategiska lokal- och verksamhetsutredningen.  
 
Christer Thörner (S) föreslår att ärendet överförs direkt till strategiska lokal- och 
verksamhetsutredningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Barn- och utbildningsnämnden  
1. beslutar enligt barn- och utbildningsförvaltnings förslag och  
2. enligt Christer Thörners (S) förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  
1. lägger månadsrapporten till handlingarna och  
2. överför ärendet till strategiska lokal- och verksamhetsutredningen enligt 
 Christer Thörners  (S) förslag. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-11 § 84 Dnr BUN 2009/85 

Förslag till revidering av skolskjutsreglemente 

Ärendebeskrivning 

I en skrivelse daterad den 8 oktober 2009 föreslår förvaltningschef Leif Lindström och 
utredningssekreterare Elisabeth Jangenby barn- och utbildningsnämnden besluta om revidering 
av skolskjutsreglementet.  

Förvaltningens förslag 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till reviderat skolskjutsreglemente.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt barn- och utbildningsförvaltnings förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till reviderat skolskjutsreglemente.  
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-11 § 85 Dnr BUN 2009/132 

Delegationsordning för barn- och utbildningsförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

Den 1 juli 2009 infördes en skyldighet för en kommun att ta emot ett barn från en annan 
kommun i sin förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg om barnets vårdnadshavare önskar det 
och det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden. 
 
I de fall då ett barn tas emot p.g.a. särskilda skäl har den mottagande kommunen rätt till 
ersättning för sina kostnader från barnets hemkommun (skollagen kap 2a, § 12a). 
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag på de revideringar som måste 
genomföras i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning till följd av detta.  

Förvaltningens förslag 

Barn- och utbildningsnämnden antar delegationsordningen med föreslagna revideringar.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt barn- och utbildningsförvaltnings förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar delegationsordningen med föreslagna revideringar.  
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-11 § 86 Dnr BUN 2009/133 

Läs- och arbetsårets förläggning i grundskolan 2010-2011 

Ärendebeskrivning 

Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag till läs- och arbetsårets 
förläggning 2010/2011. 

Förvaltningens förslag 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Hänskjuter beslutet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-11 § 87 Dnr BUN 2009/134 

Sammanträdestider 2010 samt januari 2011 

Ärendebeskrivning 

Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag till sammanträdestider under 2010 
och delar av år 2011 för barn- och utbildningsnämnden, dess arbetsutskott samt det 
partigemensamma gruppsammanträdet. 

Förvaltningens förslag 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt barn- och utbildningsförvaltnings förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-11 § 88 Dnr BUN 2009/135 

Uppföljning av beslut kring Kumlasjöns förskola 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 12 maj 2009, § 53, om 
besparingar enligt budgetanvisning 2010. Bland annat beslutades att, om förutsättningarna finns, 
inleda en avvecklingsprocess av Kumlasjöns förskola som ska vara klar senast den 30/6 2011. 
 
Förvaltningschef Leif Lindström och utredningssekreterare Elisabeth Jangenby redogör i en 
skrivelse daterad den 7 oktober 2009, förvaltningens bedömning av vilka förutsättningar som 
finns för att inleda avvecklingsprocessen. 

Förvaltningens förslag 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva sitt beslut (den 12 maj 2009, § 53) att 
avveckla Kumlasjöns förskola eftersom förutsättningarna saknas. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt barn- och utbildningsförvaltnings förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva sitt beslut (den 12 maj 2009, § 53) att 
avveckla Kumlasjöns förskola eftersom förutsättningarna saknas. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-11 § 89 Dnr BUN 2009/120 

Uppföljning av effektmål 2009 i förskolan 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har i Internbudget 2009 beslutat om effektmål 
för verksamheten 2009. För förskolan finns detta effektmål: 
"Samtliga barn inom barnomsorgen skall utifrån sin ålder ha förståelse för 
grundläggande begrepp när det gäller tal, mätning, form och att kunna orientera sig i tid och 
rum. Uppföljningen skall ske under hösten 2009" 
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag till uppföljning av effektmål 2009 
i förskolan. 

Förvaltningens förslag 

Barn- och utbildningsnämnden antar uppföljningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
1. beslutar enligt barn- och utbildningsförvaltnings förslag och 
2. uppdrar åt förskolorna att utveckla pedagogiken ur ett genusperspektiv 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Katarina Hansson (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag samt uppdrar åt förskolorna att använda uppföljningen till kunskapsspridning. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
1. antar uppföljningen 
2. uppdrar åt förskolorna att utveckla pedagogiken ur ett genusperspektiv 
3. beslutar enligt Katarina Hansson (S) förslag att uppdra åt förskolorna att använda 
uppföljningen till kunskapsspridning. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-11 § 90 Dnr BUN 2009/117 

Nationella prov 2009 

Ärendebeskrivning 

I barn- och utbildningsnämnden internbudget för 2009 anges som inriktningsmål i grundskolan 
att andelen elever som uppnår målen i det nationella provet skolår 3 och skolår 5 ska överstiga 
95 procent i respektive ämne. 
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar en sammanställning över resultaten i de 
nationella proven i skolår 3 och skolår 5 2009. 

Förvaltningens förslag 

Barn- och utbildningsförvaltningen antar sammanställningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Hänskjuter beslutet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen antar sammanställningen. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-11 § 91 Dnr BUN 2009/215 

Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet          
(Ds 2009:25)  

Ärendebeskrivning 

Regeringen presenterade i juni 2009 förslag på ny skollag. Förslaget omfattar utbildning från 
förskola till och med vuxenutbildning.  
 
Regeringen avser att lägga fram en proposition om en ny skollag våren 2010 och lagen kan 
börja gälla den 1 juli 2011. 
 
Förslaget innebär förändringar för barn- och utbildningsnämndens verksamheter.   

Arbetsutskottets förslag 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utarbeta strategier för att anpassa sig 
till den nya skollagen.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utarbeta strategier för att anpassa sig 
till den nya skollagen.  
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-11 § 92 Dnr  

Information om arbetet enligt Skolverkets 
utbildningsinspektion 

Ärendebeskrivning 

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

• Det finns en nationell trend att allt fler elever inte väljer att läsa moderna språk. Med 
anledning av detta kommer Skolinspektionen att granska ett hur ett 40-tal skolor i landet 
bedriver undervisning i moderna språk. Kumlaby skola är en av dessa skolor som 
kommer att granskas.  

Förvaltningens förslag 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-11 § 93 Dnr  

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

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

• Aktuell förskolebeläggning: i kön finns 96 barn som ska ha placering till och med mars 
2010. I verksamheterna finns 1038 barn i förskolorna och 47 barn hos dagbarnvårdarna. 

• Örjan Lindqvist, Lärarnas riksförbund, har JO-anmält barn- och utbildning och 
förvaltningschef Leif Lindström på grund av resursbrist till Vialundskolan. 

• Skolverket ska genomföra central rättning av nationella prov. Totalt ska 35 000 prov 
rättas. Prov från en skola per kommun ska granskas. 

• Skolverket har utkommit med rapporten ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? 
Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer”. Rapporten delas ut. 

Förvaltningens förslag 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-11 § 94 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 

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

• Elisabeth Berglund och Leif Ahlander träffade lärare på Kumlaby skola den 3 november 
2009. Där diskuterade bland annat Skolinspektionens granskning av moderna språk och 
möbleringen av skolan efter ombyggnationen.  

• Margareta Engman och Kristina Davidsson har haft ett möte med rektor för Stene skola. 
Där diskuterades besparingarna och den oro som finns för dess konsekvenser. I Ur och 
Skur-verksamheten i Hardemo förskola fungerar bra. Det är en bra stämning i skolan. 
Verksamheten har haft ett utbyte med Al-Salamskolan i Örebro. Nytt möte är inbokat 
till den 12 december 2009. 

• Anna-Kajsa Gullberg Dahl har varit på Vialundskolan för ett möte med rektor. Där 
diskuterades ekonomi och resursbrist. Samtalet upplevdes som positivt.  

• Per-Arne Mårstad och Marie Eriksson har deltagit på ett föräldramöte på 
Romarebäcken. 

Förvaltningens förslag 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-11 § 95 Dnr  

Inspektionskommittén för skolskjutsar informerar 

Ärendebeskrivning 

Inspektionskommittén för skolskjutsar inom barn- och utbildningsnämnden informerar rörande 
deras verksamhet. 
 

• Inspektionskommittén har följt turen från Vissberga till Stene. Kommittén upplevde att 
bussen höll lagom fart. En del barn hade inte reflexväst på sig när de väntade på bussen. 

Förvaltningens förslag 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 



16 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-11 § 96 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Beslut i delegation    

    

 Beslut Lagrum Beslutande Datum 
153/09 Särskild 

undervisningsgrupp 
dock längst läsåret 
ut 

GrF kap 5 § 
5 GrF kap 5 
§ 10 

Gunilla 
Kalmnäs 

090821 

154/09 Anpassad 
studiegång dock 
längst läsåret ut 

GrF kap 5 § 
10 

Gunilla 
Kalmnäs 

090825 

155/09 Anpassade 
studiegång 

GrF kap 5 § 
10 

Gunilla 
Kalmnäs 

090825 

156/09 
– 
174/09 

Avstängningar från 
förskole-
/fritidshems- och 
familjedaghems-
platser 

Bun 2008-
01-30  
§ 8 

Leif Lindström 090825 

175/09 Särskild 
undervisningsgrupp 
Anpassad 
studiegång 

GrF kap 5 § 
5 GrF kap 5 
§ 10 

Gunilla 
Kalmnäs 

090825 

176/09 Särskild 
undervisningsgrupp 
 

GrF kap 5 § 
5 

Gunilla 
Kalmnäs 

090828 

177/09 Särskild 
undervisningsgrupp 
dock längst läsåret 
ut 
Anpassad 
studiegång dock 
längst läsåret ut 

GrF kap 5 § 
5 GrF kap 5 
§ 10 

Gunilla 
Kalmnäs 

090831 

178/09 Särskild 
undervisningsgrupp 
 

GrF kap 5 § 
5 

Gunilla 
Kalmnäs 

090831 

179/09 Särskild 
undervisningsgrupp 
dock längst läsåret 
ut 

GrF kap 5 § 
5 GrF kap 5 
§ 10 

Gunilla 
Kalmnäs 

090903 
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Anpassad 
studiegång dock 
längst läsåret ut 

180/09 
– 
196/09 

Avstängningar från 
förskole-
/fritidshems- och 
familjedaghems-
platser 

Bun 2008-
01-30  
§ 8 

Leif Lindström 090928 

197/09 Ledighet för elev 
mer än 10 
skoldagar 

GrF kap 6 § 
8 

Catharina 
Lindvall 
Scharmer 

091023 

 
Delårsrapporter för Kumla kommun samt budgetprognos och nämndernas 
månadsrapporter 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 21 september 2009, § 146, beslutat 
godkänna delårsrapporten, budgetprognos och nämndernas månadsrapporter. 
 
Förslag till yttrande över medborgarförslag - angående reglerna kring 15-
timmarsvecka inom barnomsorgen  
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 21 september 2009, § 140, beslutat 
bifalla medborgarförslaget angående reglerna kring 15-timmarvecka inom 
barnomsorgen och ändra reglementet för allmän förskola så att samma regler gäller för 
familjedaghem och de kommunala förskolorna samt att utbildning för dagbarnvårdare 
ska ses över i syfte att utöka den pedagogiska kompetensen. 
 
Ansökan om att få bli politisk lärling i barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2009, § 226, beslutat utse  
Lars Malmberg som politisk lärling på barn- och utbildningsnämnden med  
Katarina Hansson(S) som handledare 
 
Förslag till yttrande över medborgarförslag – större värdeskåp på 
Skogstorpsskolan 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 oktober 2009, § 169, beslutat anta 
barn- och utbildningsnämndens förslag till yttrande över medborgarförslag om större 
värdeskåp på Skogstorpsskolan. Därmed anser kommunfullmäktige 
medborgarförslaget besvarat. 
 
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 oktober, § 174, beslutat godkänna 
den redovisning som kommunledningskontoret har upprättat gällande motioner och 
medborgarförslag som fortfarande är under beredning. 
 
 
Terminsavgifter för kulturskolan 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 oktober 2009, § 179, beslutat att 
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följande avgifter ska gälla i kulturskolan 
• första barnet, 700 kronor per termin 
• syskonrabatt från och med andra barnet, 350 kronor per termin per syskon 
• maximal avgift för ett hushåll, 1 200 kronor per termin 

 
Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 oktober 2009, § 180, beslutat utse  
Marcus Thörn (MP) till ny ersättare för Jan Nilsson (MP) som avsagt sig uppdraget 
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunblad med jämförelsetal för huvudmän från Skolverket 
Skolverket har översänt Kommunbladet för Kumla kommun med några av de 
jämförelsetal som publiceras i rapporten Jämförelsetal för huvudmän – 

Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning, Del 2, 2009 
(Skolverkets rapport 332) 
Materialet publiceras på Skolverkets hemsida på Internet under adressen 
http://www.skolverket. Se under Statistik. 
 
Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla 
Socialdepartementet har översänt en film som innehåller dokumentation från 
konferensen Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - En vinst för alla som 
hölls i mars 2009. I filmen sammanfattar äldre- och folkhälsominister Maria Larsson 
den nationella strategin, föräldrar och andra berättar om sina erfarenheter av 
föräldrastöd. 
 
Inbjudningar till konferenser och seminarier 
 
Följande inbjudningar till konferenser och seminariet har kommit till barn- och 
utbildningsnämnden: 

• Lätt som en plätt – med rätt arbetssätt Ungdomsstyrelsens rikskonferens 2009 i 
Stockholm 1-2 december. Information finns på webbsidan 
www.ungdomsstyrelsen.se/2009 

• Kommunal samverkan – en dag om möjligheter i Stockholm den  
19 november Kommunakuten AB erbjuder praktiskt användbar grundläggande 
kunskap om de regelsystem som styr kommunal samverkan. 

 

 

Förvaltningens förslag 

Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 


