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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-22 § 63 Dnr BUN 2010/281 

Ekonomisk rapport 

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

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden  
1. lägger rapporten till handlingarna och  
2. ställer sig bakom att rektorerna ser över och överväger sina kostnader. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-22 § 64 Dnr BUN 2010/282 

Överföring av resultat 

Ärendebeskrivning 
I samband med årsbokslutet sammanställs rektorsområdenas resultat, både innevarande 
år och ackumulerat. Ackumulerat resultat för rektorsområdena (exklusive 
områdesgemensamma ansvarsområdena) 2009 var totalt +1,6 miljoner kronor. 5 
rektorsområden hade underskott, 7 överskott.  
 
T.f. förvaltningschef Rolf Östman och förvaltningsekonom Maria Persson presenterar 
förslag, i form av arbetsmaterial, till överföring av resultat för 2009.  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 
1. beslutar att 2009 års överskott fryses för 2010, vilket innebär att överskotten inte får 
användas under innevarande år, samt att 
2. rektorsområden som har underskott från 2009 fortsätter att arbeta med att minska dem 
under hösten 2010.  

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 
1. beslutar att 2009 års överskott fryses för 2010, vilket innebär att överskotten inte får 
användas under innevarande år, samt att 
2. rektorsområden som har underskott från 2009 fortsätter att arbeta med att minska dem 
under hösten 2010.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-22 § 65 Dnr BUN 2010/283 

Delårsbokslut 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningsekonom Maria Persson presenterar förslag till delårsbokslut, i form av 
arbetsmaterial, för barn- och utbildningsnämnden per den 31 juli 2010. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar delårsbokslutet.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-22 § 66 Dnr BUN 2010/284 

Rapport om delegationsbeslut sommaren 2010 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 26 maj 2010, § 57, att ge 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden beslutanderätt å nämndens vägnar under 
sommaren 2010 samt att rapport över tagna beslut i delegation under denna period 
skulle redovisas till nämnden vid sammanträde den 22 september 2010. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen antar rapporten.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen antar rapporten.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-22 § 67 Dnr BUN 2010/285 

Betygsstatistik 2010 

Ärendebeskrivning 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar statistiksammanställning, i form 
av arbetsmaterial, över betygen åren 1998-2010. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen antar sammanställningen.  

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

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Katarina Hansson (S) föreslår att betygsstatistiken ska använda som underlag för ett 
utvecklingsarbete för att se över hur pedagogers kompetens används bäst, för att nå 
ökad måluppfyllelse i kommunens alla skolor.  
 
Per Holm (KD) föreslår att utredningen av kostnad för endast ha ämnesbehöriga lärare i 
alla ämnen (Bun 2009-05-12, § 53 och 2010-01-27, § 12) ska redovisas vid barn- och 
utbildningsnämndens andra sammanträde 2011. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden  
1. antar sammanställningen och 
2. beslutar enligt Katarina Hanssons (S) förslag att betygsstatistiken ska använda som 
underlag för ett utvecklingsarbete för att se över hur pedagogers kompetens används 
bäst, för att nå ökad måluppfyllelse i kommunens alla skolor och  
3. beslutar enligt Per Holms (KD) förslag att utredningen av kostnad för endast ha 
ämnesbehöriga lärare i alla ämnen (Bun 2009-05-12, § 53 och 2010-01-27, § 12) ska 
redovisas vid barn- och utbildningsnämndens andra sammanträde 2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-22 § 68 Dnr BUN 2010/305 

Familjecentral i Kumla 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har den 3 juni 2009, § 155, beslutat att en familjecentral ska öppnas i 
Kumla kommun och att mjuknämnden får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp som jobbar 
med frågan. 
 
En familjecentral ska utgå från hela familjens livssituation i syfte att främja en god hälsa 
hos barn och föräldrar. 
 
Enligt det folkhälsoavtal som slutits mellan landstinget och Kumla kommun är barn och 
unga en prioriterad målgrupp. För denna målgrupp finns tre uttalade 
samverkansområden; föräldrastöd, psykisk ohälsa och fetma/övervikt. En familjecentral 
är en utmärkt arena där kommunen kan arbeta med dessa fokusområden.  
 
Barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden har att 
fatta beslut om syftet med familjecentralen. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-22 § 69 Dnr BUN 2010/330 

Revidering av läs- och arbetsårets förläggning 2010/2011 

Ärendebeskrivning 
Skolverket har beslutat att förlägga ett nationellt prov i engelska för skolår 9 den 8 april 
2011. Dagen infaller på en av barn- och utbildningsnämnden beslutade 
kompetensutvecklingsdagar.  
 
Med anledning av detta förslår t.f. förvaltningschef Rolf Östman och 
utredningssekreterare Elisabeth Jangenby i en skrivelse (i form av arbetsmaterial) 
daterad den 7 september 2010 att barn- och utbildningsnämnden beslutar om revidering 
av beslutet om läsårets förläggning 2010/2011 som fattades  
den 11 november 2009, § 86.  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden flyttar personalens kompetensutvecklingsdagar och 
elevernas ledighet i vecka 14 från torsdag och fredag (7-8 april 2011) till måndag och 
tisdag (4-5 april 2011).  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden flyttar personalens kompetensutvecklingsdagar och 
elevernas ledighet i vecka 14 från torsdag och fredag (7-8 april 2011) till måndag och 
tisdag (4-5 april 2011).  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-22 § 70 Dnr  

Information om arbetet enligt Skolverkets 
utbildningsinspektion 

Ärendebeskrivning 
T.f. barn- och utbildningschef Rolf Östman informerar om arbetet enligt Skolverkets 
utbildningsinspektion. 
 
Rektorerna har inkommit med redovisningar över föregående läsårs arbete enligt 
Skolverkets utbildningsinspektion (BUN 2010/309).  

Förslag till beslut 

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 2010-09-22 § 71 Dnr  

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 
T.f. barn- och utbildningschef Rolf Östman informerar om utvecklingen inom 
förvaltningen. 
 
Mait Walderlo tillträder som ny förvaltningschef den 15 oktober 2010. 
 
Områdeschef Barbro Klaeson är sjukskriven v. 37 - ca v. 42. Arbetsuppgifterna hanteras 
internt. 
 
Rekrytering av ny rektor till Vialundskolan pågår. Fyra personer har kallats till intervju. 
Ny befattningshavare beräknas preliminärt vara på plats vid årsskiftet.  
 
Med anledning av en anmälan från Lärarnas Riksförbund kommer Arbetsmiljöverket att 
inspektera Vialundskolan v. 39. 
 
Behovet av förskoleplatser i juni 2011 beräknas uppgå till 1 250. I dagsläget finns 
utrymme för 1 190 barn inklusive den extra avdelningen vid Norrgården men exklusive 
lokalförstärkning vid Skogstorpsskolan. Förvaltningen arbetar med frågan. 
 
Måndag och tisdag vecka 44 (KUP-dagar) påbörjas implementeringen av de kommande 
skolreformerna. Måndagen ägnas åt arbete kring framgångsfaktorer i skolan. Trevor 
Dolan, doktorand i pedagogik vid Stockholms universitet, deltar under måndagen. 
Ledamöter och ersättare i nämnden är välkomna att delta.  
 
Utifrån konsult Inga-Lill Nilsberths rapport har en verksamhetsplan för verksamhetsåret 
2010-2011 arbetats fram. Totalt ska 41 aktiviteter genomföras. De större aktiviteterna 
handlar om: 
SVA och modersmål 
Likabehandlingsplaner 
Barn i behov av särskilt stöd 
Ny resursfördelningsmodell 
Kvalitetssystem 
E-plan 
Förskola 
Skolbarnomsorg 
Strategisk lokalförsörjning 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningschefen informerar, forts 
 

Förslag till beslut 
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 2010-09-22 § 72 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

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

Förslag till beslut 

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 2010-09-22 § 73 Dnr  

Inspektionskommittén för skolskjutsar informerar 

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

Förslag till beslut 

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 2010-09-22 § 74 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av beslut i delegation 
 
78/10  Anpassad studiegång GrF 5:10 Viktoria Holmgren 100512 
 
79/10  Beslut om särskilda stödåtgärder GrF5:10 Viktoria Holmgren 100512 
 
80/10  Anpassad studiegång GrF 5:10 Gunilla Kalmnäs 100818 
 
81/10- 99/10  Avstängning från förskole-/fritidshem och familjedaghem, Bun 2008-01-
30 § 8 Leif Lindström 2010-05-26 
 
100/10-109/10 Avstängning från förskole-/fritidshem och familjedaghem, 
 Bun 2008-01-30 § 8 Rolf Östman 2010-08-09 
 
110/10 Anpassad studiegång GrF 5:10 samt Särskild undervisningsgrupp GrF 5:5  
Gunilla Kalmnäs 2010-09-07 
 
111/10  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott fattade beslut om yttrande till 
Deloitte. 
 
112/10-123/10 Avstängning från förskole-/fritidshem och familjedaghem, 
 Bun 2008-01-30 § 8 Rolf Östman 2010-09-07 
 
124/10  Anpassad studiegång GrF 5:10 samt särskild undervisningsgrupp GrF 5:5 
 
125/10  Ledighet i mer än tio skoldagar GrF 6:8 Katarina Lindvall Scharmer 2010-09-
07 
 
Plan-, bygg och bostadsprogram 2010-2012 
Kommunstyrelsen antar Plan-, bygg och bostadsprogrammet 2010-2012. Dnr KS 
2009/862 
 
Kumla 13:26. Mastgatan, Skogstorp. Uppställning av skolpaviljong. Tidsbegränsat 
lov. ·Kommunfastigheter ansöker om tillfälligt bygglov för uppställning av 
skolpaviljonger på parkeringsplatsen sydväst om Skogstorpsskolan. Miljö- och 
byggnadsnämnden medger avvikelse från detaljplan och tidsbegränsat bygglov kan 
beviljas efter erforderlig granskning. Dnr MBN 2010/1034 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Meddelanden, forts 
 
Samarbete med Barn- och utbildningsnämnden om skolsociala frågor 
Socialnämnden ställer sig bakom intentionen i förslaget om samarbete kring skolsocial 
verksamhet och överlämnar frågan till kommunstyrelsen för beslut. 
Dnr KS 2010/306 
 
Utvärdering – Program för barn som begått skadegörelse av kommunal egendom 
Kommunjuristen överlämnade den 21 maj 2010 utvärderingen – Program för barn som 
begått skadegörelse av kommunal egendom. 
Kommunstyrelsen  
1. beslutar att arbetsgruppen avseende ”program för barn som begått skadegörelse av  
    kommunal egendom” fortsätter sitt arbete      
2. beslutar att gruppen utökas med en representant från barn- och utbildning, 
3. beslutar att gruppen utser en huvudansvarig/samordnare. 
Dnr KS 2010/429  
 
Hur motverkar vi kränkande behandling i skolan?  
Barnombudsmannen och Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen ger 
rekommendationer. 
 
Läraravtalet 2010 – Nya möjligheter till en bättre skola.  
Broschyr finns att ladda ner via www.skl.se. 
 
Robust samhälle – Risker av social karaktär.  
Rikskonferens 1-2 december 2010 i Växjö. 
Program www.robustsamhalle.se. 
 
BRIS frågade barn och unga inför valet 2010 vad de vill ändra på. 
Skolan och mobbning var svaret i 1:a hand. 
 
Kommunfullmäktiges i Kumla kommun allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Kumla kommun; beslutade den 14 juni 2010. Ks 2010/434 
 
Skolinspektionens dag 2010 – inbjudan till konferens.  
Anmälan www.skolinspektionen.se. Sök på Skolinspektionens dag 2010. 
Olika datum på olika orter. 
 
Utbildningar för politiker och tjänstemän: Spiran Kompetensutveckling AB 
erbjuder utbildningar och föreläsningar. 
info@spiran.se 
 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Meddelanden, forts 

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


