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2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-03 § 19 Dnr  

Personalhandläggaren informerar 

Ärendebeskrivning 
Personalhandläggare Sofia Dahlerus informerar om den aktuella situationen inom 
förvaltningen.  

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

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



3 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-03 § 20 Dnr BUN 2010/56 

Ekonomisk rapport 

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

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden lägger månadsrapporten till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger månadsrapporten till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-03 § 21 Dnr BUN 2010/60 

Ekonomisk rapport 

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

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden lägger månadsrapporten till handlingarna.  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger månadsrapporten till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-03 § 22 Dnr BUN 2010/55 

Årsredovisning 2009 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Leif Lindström och förvaltningsekonom Maria Persson har 
upprättat förslag, i form av arbetsmaterial, till nämndens årsredovisning innehållande 
förvaltningsberättelse, ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2009.  

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden antar nämndens årsredovisning verksamhetsåret 2009. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar nämndens årsredovisning verksamhetsåret 2009. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-03 § 23 Dnr BUN 2008/149 

Intern kontrollplan 2009 

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 10 december 2008, § 108, anta en 
intern kontrollplan för nämnden gällande år 2009.  
 
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. 

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden antar sammanställningen.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar sammanställningen.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-03 § 24 Dnr BUN 2010/12 

Plan-, bygg- och bostadsprogram 2010-2012  

Ärendebeskrivning 
Kumla kommun upprättar årligen ett treårigt Plan-, bygg- och bostadsprogram. För att 
få ett så realistiskt program som möjligt har kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 
december 2009 beslutat översända förslaget för yttrande till berörda.  
 
Yttranden ska vara Stadsarkitektavdelningen tillhanda senast den 17 februari 2009. 
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag, i form av arbetsmaterial, 
till yttrande. 

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet.  

Arbetsutskottets behandling 
Yrkanden 
Per-Arne Mårstad (C) yrkar att prioriteringen i Plan- bygg- och bostadsprogram 2010-
2012 ändras så att en satsning på Kumlaby-Sannahed beträffande boende och vägar 
kommer igång snarast.   

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Yrkanden 
Katarina Hansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande. 
 
Per-Arne Mårstad (C) yrkar att hans förslag läggs till i förvaltningens förslag till 
yttrande. 
 
Propositionsordning 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner propositionsordning: 
Bifall till förvaltningens förslag till yttrande. 
Bifall till att Per-Arne Mårstads (C) förslag läggs till i förvaltningens förslag till 
yttrande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Plan-, bygg- och bostadsprogram 2010-2012, forts 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet enligt Katarina Hanssons (S) yrkande. 
 
Reservationer 
Per-Arne Mårstad (C) och Marcus Thörn (MP) reserverar sig till förmån för Per-Arne 
Mårstads yrkande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-03 § 25 Dnr BUN 2010/58 
Kvalitetsredovisning för förskolorna, skolbarnomsorgen och 
grundskolan 2009 

Ärendebeskrivning 
Varje kommun, varje skola som ingår i det offentliga skolväsendet, varje kommunalt 
bedriven förskola och varje kommunalt fritidshem ska årligen upprätta en skriftlig 
kvalitetsredovisning, som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av 
verksamheten (Förordning [1997:702] om kvalitetsredovisning inom skolväsendet 
m.m.). 
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag, i form av arbetsmaterial, 
till Kumla kommuns kvalitetsredovisning 2009. 

Förvaltningens förslag 
Barn– och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 
kvalitetsredovisning för förskolorna, skolbarnomsorgen och grundskolan 2009. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Yrkanden 
Per Holm (KD) yrkar att barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att 
göra en handlingsplan för ökad måluppfyllelse enligt skolplanen 2008-2011. 
 
Per-Arne Mårstad (C) yrkar bifall till Per Holms (KD) yrkande samt följande tillägg till 
barn- och utbildningsnämndens beslut i ärendet: "Vi ser i kvalitetsredovisningen att 
många skolor är stolta över hög måluppfyllelse eller öppet redovisar 
tillkortakommanden. Denna öppenhet är något vi uppmuntrar."  
 
Katarina Hansson (S) yrkar avslag till Per Holms (KD) och Per-Arne Mårstads (C) 
yrkanden. 
 
Propositionsordning 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner propositionsordning: 
Bifall till Per Holms (KD) yrkande. 
Bifall till att Per-Arne Mårstads (C) yrkande. 
Bifall till Katarina Hanssons (S) yrkande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kvalitetsredovisning för förskolorna, skolbarnomsorgen och 
grundskolan 2009, forts 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn– och utbildningsnämnden  
1. föreslår att kommunfullmäktige antar kvalitetsredovisning för förskolorna, 
skolbarnomsorgen och grundskolan 2009, 
2. avslår Per Holms (KD) yrkande och 
3. avslår Per-Arne Mårstads (C) yrkande. 
 
Reservationer  
Per Holm (KD), Margareta Engman (M) och Marina Andersson (M) reserverar sig till 
förmån för Per Holms (KD) yrkande. 
 
Per-Arne Mårstad (C) reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-03 § 26 Dnr BUN 2010/61 
Fyllnadsval, ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Ärendebeskrivning 
Awat Mohammad (M) har avsagt sig sina samtliga politiska uppdrag i Kumla kommun. 
Det innebär att ett fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott måste göras.  

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden väljer ny ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott. 

Arbetsutskottets förslag 
Barn- och utbildningsnämnden väljer Margareta Engman (M) som ny ersättare i barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden väljer Margareta Engman (M) som ny ersättare i barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-03 § 27 Dnr BUN 2010/83 

Förslag till barnbokslut för år 2009 

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 2009. 

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till barnbokslut för år 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till barnbokslut för år 2009. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-03 § 28 Dnr BUN 2010/82 

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 2009. 

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till uppföljning av handikappolitisk plan 
för 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till uppföljning av handikappolitisk plan 
för 2009. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-03 § 29 Dnr BUN 2010/90 
Förslag till ändring av ”Regler och avgiftstaxa för 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Kumla kommun” 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade senast den 18 maj 2009, 108, om regler och avgiftstaxa 
för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i Kumla kommun. 
 
Den 1 juli 2010 utvidgas skyldigheten att anordna allmän förskola till att gälla från och 
med höstterminen det år då barn fyller tre år mot för tidigare fyra år. Allmän förskola 
ska omfatta minst 525 timmar om året, vilket motsvarar i princip tre timmar om dagen 
under skolans terminer. För de barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar gäller 
liksom tidigare att förskolverksamheten ska tillhandahållas med hänsyn till föräldrarnas 
förvärvsarbete eller studier eller utifrån barnets eget behov. 
 
Med anledning av ovanstående behöver dokumentet ”Regler och avgiftstaxa för 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Kumla kommun” justeras så att det framgår 
att allmän förskola gäller från och med höstterminen det år då barn fyller tre år. 
Ändringarna gäller dokumentets information, regler och avgifter för allmän förskola.  

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 
1. antar förslaget till ändringar i ”Regler och avgiftstaxa för förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg i Kumla kommun” avseende införandet av allmän förskola från tre år, 
och   
2. beslutar att ändringar i Regler och avgiftstaxa för förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg i Kumla kommun gäller från och med den 1 juli 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 
1. antar förslaget till ändringar i ”Regler och avgiftstaxa för förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg i Kumla kommun” avseende införandet av allmän förskola från tre år, 
och   
2. beslutar att ändringar i Regler och avgiftstaxa för förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg i Kumla kommun gäller från och med den 1 juli 2010. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-03 § 30 Dnr  
Information om arbetet enligt Skolverkets 
utbildningsinspektion 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Leif Lindström informerar om arbetet enligt Skolverkets 
utbildningsinspektion. 
 
Kvalitetsredovisningen för 2009 är utarbetad i enlighet med de påpekanden som 
Skolinspektionen gjorde. 

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-03 § 31 Dnr  

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Leif Lindström informerar om utvecklingen inom 
förvaltningen. 
 
Det är fortsatt högt tryck till förskolan. En ny avdelning har öppnats på Norrgården. För 
att möta behovet under våren öppnas även en tillfällig avdelning i Folkets hus i Åbytorp 
inom kort.  
 
Skolorna har ansökt om statsbidrag genom Skolverket för en matematiksatsning. Totalt 
har åtta ansökningar skickats in.  
 
Nämnden kan under våren komma att behöva ta beslut om ett vitesföreläggande 
gentemot en vårdnadshavare. Om en elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att 
elevens vårdnadshavare inte har gjort vad som ankommer på dem att så ska ske, har 
nämnden möjlighet att vitesförelägga vårdnadshavaren för att denne ska iaktta sina 
skyldigheter (skollagen 3 kap, 16 §).  
 
Förvaltningen kan redan nu se svårigheter i att hålla budget för 2010, bland annat på 
grund av efterfrågan på barnomsorg. Därför kommer förvaltningen föreslå en rad 
åtgärder som syftar till att komma till rätta med detta till nämndens sammanträde i april. 
 
Vikarierande rektor Linn Bergqvist har tillträtt arbetet vid Ekeby skola, förskola och 
skolbarnomsorg samt Myggans förskola. Rektor Helena Finnman ansvarar tillfälligt för 
Kumlasjöns förskola. Rekrytering av ordinarie befattningshavare pågår. 
 

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-03 § 32 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 
Kontaktpolitikerna inom barn- och utbildningsnämnden informerar rörande deras 
kontakter med enheterna inom nämndens verksamheter. 
 
Christer Thörner, Christina Örnebjär, Per-Arne Mårstad och Stefan Svensson har besökt 
Skogstorpsskolan.  

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-03 § 33 Dnr  

Inspektionskommittén för skolskjutsar informerar 

Ärendebeskrivning 
Inspektionskommittén för skolskjutsar inom barn- och utbildningsnämnden informerar 
rörande deras verksamhet. 
 
Inspektionskommittén för skolskjutsar meddelar att ingen information finns. 

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

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



19 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-03 § 34 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut i delegation 
 
9/10 Anpassad studiegång GrF 5:10 Jörgen Ericson 09 11 03 
10/10  Anpassad studiegång GrF 5:10 Hans Melin 09 08 10 
11/10 Placering i särskild undervisningsgr GrF 5:5 Gunilla Kalmnäs 10 01 22 
12/10 Anpassad studiegång samt svenska som andraspråk GrF 5:10 Viktoria Holmgren  
10 01 25  
13/10 Anpassad studiegång GrF 5:10 Viktoria Holmgren 10 01 25 
14/10- 27/10 Avstängning från förskole-Bun 2008-/fritidshem och familjedaghem 01-30 
§ 8 
Leif Lindström 10 02 09 
28/10 Anpassad studiegång GrF 5:10 Gunilla Kalmnäs 
29/10 Anpassad studiegång GrF 5:10 Gunilla Kalmnäs 
30/10 Anpassad studiegång GrF 5:10 Jörgen Ericson 
31/10 Anpassad studiegång GrF 5:10 Catharina Lindvall Scharmer 
 
 
Inbjudan till nationella konferenser om arbetet mot kränkande behandling och 

diskriminering i mars och april 2010 - ”Diskriminerad, trakasserad eller kränkt i 

skolan – högsta ledningens ansvar”. Konferenserna är ett samarbete mellan 
Arbetsmiljöverket, Barn- och elevombudet, Diskrimineringsombudsmannen, 
Friskolornas riksförbund, Skolinspektionen, Skolverket och Sveriges Kommuner och 
Landsting. 
 

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

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

 


