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Barn- och utbildningsnämnden 2004-09-09 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-08-25 
  
 Bun § 45 
 Au §   Dnr 75/2003 600 
 

Ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig lämnar rapport över den 
ekonomiska situationen per den 30 augusti 2004 inom barn- och 
utbildningsnämnden. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 
_________ 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-09-09 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-08-25 
  
 Bun § 46 
 Au §  33      Dnr 75/2003 600 
 

Delårsbokslut och ombudgetering 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig presenterar delårsbokslut för 
barn- och utbildningsnämnden per den 31 juli 2004 samt förslag till 
ombudgetering för år 2004. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningschef Annika Hallberg och 
förvaltningsekonom Mikael Calmestig att till nämndens sammanträde 
utarbeta alternativa förslag till kostnadsreduceringar under resterande 
del av år 2004. Förslagen skall innehålla konsekvensbeskrivningar. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreliggande förslag till 
delårsbokslut och ombudgetering. 
 

Ärendebeskrivning I syfte att uppnå det av kommunstyrelsen den 14 april 2004, § 53, 
beslutade överskottet i barn- och utbildningsnämnden med  
3,6 miljoner kronor i förhållande till budget för år 2004, presenterar  
barn- och utbildningschef Annika Hallberg och förvaltningsekonom 
Mikael Calmestig förslag till kostnadsreduceringar inklusive 
konsekvensbeskrivningar. Följande kostnadsreduceringar föreslås: 
?? En dags karens vid vikarietillsättning. 
?? Stopp för övertid, fyllnadstid och ersättning för obekväm arbetstid 

(det senare exklusive nattförskolan Björnen). 
?? Reducering av skolområdenas kostnader motsvarande en procent 

av den totala omsättningen. 
 

Förslag Björn Eriksson (s) föreslår att nämnden beslutar enligt föreliggande 
förslag till kostnadsreduceringar med tillägget att områdescheferna i 
undantagsfall kan ge dispens från en dags karens vid 
vikarietillsättning. 
 
Per Holm (kd) föreslår i ett tilläggsförslag att nämnden uppdrar åt 
barn- och utbildningschef Annika Hallberg att genomföra en 
uppföljning av vikariepoolen. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. Därtill beslutas enligt Björn Erikssons och Per Holms 
tilläggsförslag. 
 
 
                                                                  forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-09-09 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-08-25 
  
 Bun § 46 
 Au §  33      Dnr 75/2003 600 
 

Delårsbokslut och ombudgetering 

Reservation Elisabeth Berglund (v) reserverar sig mot barn- och 
utbildningsnämndens beslut om kostnadsreduceringar vad gäller 
punkt 1 och 3. 
_________ 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
Områdeschefer 
Rektorer 
Samtliga arbetstagarorganisationer 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-09-09 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-08-25 
  
 Bun § 47 
 Au §  34      Dnr 100/2002 611 
 

Betygsstatistik 

Ärendebeskrivning Plan för skolverksamheterna i Kumla kommun, beslutad av 
kommunfullmäktige den 26 januari 2004, § 5, anger att 
”Betygsstatistik från föregående läsårs skolår 8 och 9 skall redovisas 
till barn- och utbildningsnämnden i augusti/september varje år”  
 
Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar, i enlighet med 
Plan för skolverksamheterna i Kumla kommun, 
statistiksammanställning över betygen åren 1998-2004.  
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt befintlig arbetsgrupp kring 
betyg att utifrån den fördjupade analys som skall genomföras, 
formulera ett åtgärdsprogram som generellt skall öka barn och 
ungdomars kunskaper. 
 

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

Expediering Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-09-09 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-08-25 
  
 Bun § 48 
 Au §  35   
 

Redovisning av resultaten av diagnostiskt material för de tidigare 
skolåren och nationella proven i skolår 5 åren 2000-2004 

Ärendebeskrivning Plan för skolverksamheterna i Kumla kommun, beslutad av 
kommunfullmäktige den 26 januari 2004, § 5, fastslår att ”De 
diagnostiska materialen i svenska och matematik för de tidigare 
skolåren skall användas i hela kommunen. I skolår 2 skall en mätning 
genomföras som anger antal och andel barn som inte bedöms uppnå 
målen. De nationella kunskapsproven i år 5 skall genomföras i hela 
kommunen. Resultaten vad gäller såväl skolår 2 som 5, skall varje år 
redovisas till barn- och utbildningsnämnden och vara underlag för 
fortsatt utvecklingsarbete.” 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson redovisar, enlighet med 
Plan för skolverksamheterna i Kumla kommun, en sammanställning 
över resultaten av de diagnostiska materialen vad gäller skolår 2 åren 
2000-2004 och de nationella proven för skolår 5 åren 2000-2004. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 
 

Nämndens beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
den 20 oktober 2004. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-09-09 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-08-25 
  
 Bun § 49 
 Au §  36      Dnr 51/2004 600 
 

Yttrande rörande översyn av kommunstyrelsens och nämndernas 
reglementen 

Ärendebeskrivning Utredare Torild Hilmersson inkom den 6 maj 2004 till 
kommunfullmäktige med förslag till förändrade reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna i Kumla kommun. Förslaget 
föranleds av ny lagstiftning och förändrad arbetsuppgiftsfördelningen 
mellan kommunens nämnder. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade vid sammanträde den 18 maj 2004, § 146, att förslaget 
skulle remitteras till nämnderna för yttrande senast  
den 15 september 2004. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 26 maj 2004, § 43, att uppdra åt barn- och utbildningschef 
Annika Hallberg att presentera ett förslag till yttrande vid dagens 
sammanträde. 
 
Förslag till yttrande enligt barn- och utbildningsnämndens beslut 
presenteras. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag 
 

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

Expediering Kommunstyrelsens arbetsutskott + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-09-09 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-08-25 
  
 Bun § 50 
 Au §  37      Dnr 73/2004 600 
 

Remiss, barn- och ungdomspolitisk handlingsplan 

Ärendebeskrivning FN:s generalförsamling antog 1989 konventionen om barns 
rättigheter. Där fastslås bland annat att barn under 18 år har egna 
rättigheter och fullt människovärde men även att barn har speciella 
behov av skydd och stöd. 
 
Den svenska regeringen tillsatte 1996 en barnkommitté som bland 
annat föreslog att varje kommun skulle ta fram en särskild barn- och 
ungdomspolitisk handlingsplan. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 maj 2001, § 168, 
att arbetet med att upprätta en barn- och ungdomspolitisk 
handlingsplan skulle påbörjas. En arbetsgrupp under ledning av 
kommunalrådet Annica Eriksson utarbetade förslag till mål för 
kommunens arbete enligt FN:s barnkonvention.  
Dessa mål antogs av kommunfullmäktige den 15 oktober 2001, § 71. 
 
En arbetsgrupp bestående av utredningssekreterarna vid Kumla 
kommuns förvaltningar, utarbetade under våren 2004 ett förslag till 
barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 maj 2004, § 147, 
att förslaget skulle skickas på remiss. Remisstiden utgår  
den 1 oktober 2004. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningschef Annika Hallberg att vid 
nämndens sammanträde presentera förslag till remissyttrande. 
 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg presenterar förslag till 
remissyttrande. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag till 
remissyttrande. 
_________ 
 

Expediering Utredningssekreterare Anders Andersson, barn- och 
utbildningsförvaltningen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-09-09 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-08-25 
  
 Bun § 51 
 Au §  38 Dnr 70/2004 600 
 

Revidering av IT-plan för skolverksamheterna i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsförvaltningens IT-grupp, bestående av barn- och 
utbildningschef Annika Hallberg, rektor Per Bernestål,  
IT-pedagog Britt Tågmark, IT-teknikerna Kristina Jansson och  
Mikael Gullberg, har under våren 2004 reviderat IT-planen för 
skolverksamheterna. Revideringen grundar sig på den av 
kommunfullmäktige den 23 februari 2004, § 15, beslutade  
IT-strategin för Kumla kommun. 
 
Skolans IT-grupp presenterar IT-plan för skolverksamheterna i  
Kumla kommun. Utredningssekreterare Anders Andersson föreslår att 
nämnden antar föreliggande förslag till IT-plan. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 

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

Expediering Barn- och utbildningsförvaltningens IT-grupp 
Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-09-09 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-08-25 
  
 Bun § 52 
 Au §  39      Dnr 72/2004 600 
 

Plan för kvalitetsredovisning av skolverksamheten i  
Kumla kommun åren 2004-2007 

Ärendebeskrivning Enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet  
(SFS 1997:702) skall varje kommun årligen upprätta en skriftlig 
kvalitetsredovisning. Utvecklingsledare Ronnie Petterson och 
utredningssekreterare Anders Andersson har utarbetat ett förslag till 
plan för kvalitetsredovisning åren 2004-2007. Syftet med planen är 
att strukturera upp arbetet med kvalitetsredovisningarna i relation till 
den av kommunfullmäktige den 26 januari 2004, § 5, beslutade  
Plan för skolverksamheterna i Kumla kommun. 
 
Utvecklingsledare Ronnie Petterson och utredningssekreterare 
Anders Andersson föreslår nämnden att anta föreliggande förslag till 
plan för kvalitetsredovisning åren 2004-2007. 
 

Förslag Per Holm (kd) föreslår att utvecklingsområdet samverkan utvärderas 
under år 2004 medan utvärderingen av utvecklingsområdet 
omvärldskunnande och internationalisering förläggs till år 2005. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt utvecklingsledare 
Ronnie Pettersons och utredningssekreterare Anders Anderssons 
förslag med revidering enligt Per Holms förslag. 
 

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

Expediering Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-09-09 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-08-25 
  
 Bun § 53 
 Au §  40 Dnr 44/2004 600 
 

Rapport om delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den  
26 maj 2004, § 37, att ge ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
beslutanderätt å nämndens vägnar under sommaren 2004 samt att 
rapport över tagna beslut i delegation under denna period skulle 
redovisas till nämnden vid dagens sammanträde. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson redovisar att inga beslut har 
tagits i delegation under sommaren å barn- och utbildningsnämndens 
vägnar. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-09-09 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-08-25 
  
 Bun § 54 
 Au §  41      Dnr 59/2004 619 
 

Skrivelse angående barn i förskolan 

Ärendebeskrivning Personal inom stödteamspersonalen samt personal på 
barnavårdscentralen, Kumla vårdcentral, har den 21 juni 2004 
inkommit med en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden.  
I skrivelsen framförs frågor angående gruppstorlekar, lokaler, 
organisation inom förskoleverksamheten samt forum för möten 
mellan personal och politiker. 
 

Förslag Per Holm (kd) föreslår att då nämndens ledamöter och ersättare i sin 
egenskap av kontaktpolitiker bemöts av frågeställningar liknande de i 
ärendets skrivelse, informations- och erfarenhetsutbyte etc rörande 
uppdraget som kontaktpolitiker skall möjliggöras för ledamöter och 
ersättare. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet rörande den inkomna skrivelsen till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden bifaller Per Holms förslag. 
 

Förslag Per Holm (kd) föreslår att stödteamsutredningen ges tilläggsdirektiv 
innehållande uppdrag att utreda framtida organisering av 
stödverksamheten.  
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningschef 
Annika Hallberg att arrangera en sammankomst med 
stödteamspersonalen där muntligt svar på skrivelsen avges å 
nämndens vägnar. Återkoppling av sammankomstens utfall skall ske 
till nämnden. Vidare beslutar nämnden enligt arbetsutskottets förslag 
och Per Holms tilläggsförslag. 
_________ 
 

Expediering Stödteamspersonal 
Barnavårdscentralen, Kumla vårdcentral 
Områdeschefer 
Utvecklingsledare Ronnie Petterson 
Utredningssekreterare Anders Andersson 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-09-09 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-08-25 
  
 Bun § 55 
 Au §  42      Dnr 71/2004 600 
 

Utställning rörande förslag till detaljplan för del av  
kvarteret Fiskalen 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 6 juli 2004 inkommit med 
utställning rörande förslag till detaljplan för del av kvarteret Fiskalen.  
Syftet med detaljplanen är skapa centralt belägna bostäder vid 
korsningen Vattugatan-Götgatan. För närvarande används området 
som parkeringsplats. 
 
Synpunkter på förslaget skall vara miljö- och byggnadsnämnden 
tillhanda senast den 16 augusti 2004. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde  
den 26 maj 2004, § 39, avge enligt skrivelse daterad den 18 maj 2004. 
 
Utredningssekreterare Anders Anderssonföreslår i en skrivelse 
daterad den 10 augusti 2004 att barn- och utbildningsnämnden 
hänvisar till skrivelsen av den 18 maj 2004. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 

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

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-09-09 
  
  

 Bun § 56 
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg informerar om 
utvecklingen inom förvaltningen. 
 
?? Information ges om samverkansprocessen med 

arbetstagarorganisationerna inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

?? För närvarande efterfrågas plats inom barnomsorgen till 86 barn. 
Platserna efterfrågas under tidsperioden september 2004 till 
februari 2005. För närvarande finns ledig kapacitet vad gäller 
förskoleplatser i förhållande till budget. 

?? En referensgrupp för skolår 6-9, Västnytt, bestående av föräldrar 
och personal inom Västra skolområdet, har deklarerat sin 
uppskattning beträffande överflyttningen av skolår 6 från Malmens 
och Fylstas skolor till Vialundskolan. Såväl organisation som 
verksamhet fungerar ytterst tillfredställande. 

?? I Norra skolområdet har förskolan Flamman lagts ner och ersatts 
av förskolan Solhaga. Avdelningen Stallet vid Hästens förskola 
har lagts ner och Skogstorps förskola har tillkommit med två 
avdelningar. Netto har till innevarande höst tillkommit en 
förskoleavdelning. Verksamheten fortgår vid Tranans förskola, 
Östra skolområdet, då ombyggnationen ej är klar i Grå och Gul 
paviljongerna, Fylstaområdet. 

?? Fyra procent av grundskollärarna saknar lärarbehörighet. 
Övervägande delen av de obehöriga finns inom sektorn  
praktisk-estetiska lärare. 

 
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-09-09 
  
  
 Bun § 58 

     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum 
46/04 Ledighet för elev i 

mer än 10 dagar 
Grf kap 
6 § 8 

Ann-Sofie 
Berglund 

040524 

47/04 Anvisning av plats 
i kommunen då 
barnet behöver 
särskilt stöd 

Grf kap 
5 § 10 

Ann-Sofie 
Berglund 

040524 

48-72 
/04 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 040525 

73/04 Ansökan om 
skolbarnsomsorg 

SL kap 
2a § 9 

Gunilla Kalmnäs 040616 

74/04 Ansökan om 
skolbarnsomsorg 

SL 2 
kap § 9 

Gunilla Kalmnäs 040616 

75-88 
/04 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 040624 

89/04 Avgiftsbefrielse 
barnomsorgsplats 

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 040628 

90-117 
/04 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser 

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Ronnie Petterson 040722 

118-
120/04 

Anvisning av plats 
i kommunen då 
barnet behöver 
särskilt stöd 

SL kap 
2a § 9 

Inger Rohlén 040820 

      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-09-09 
  
  
 Bun § 58, forts 

     

 Meddelanden, forts 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum 
121/04 Anpassad 

studiegång 
GrF kap 
5 § 10 

Maud Frimodig 040818 

122/04 Ändrad vistelsetid 
i allmän förskola 

SL kap 
2a § 9 

Inger Rohlén 040820 

123-
139/04 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser 

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 040823 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-09-09 
  
  
 Bun § 58, forts 

     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Tekniska kontorets förslag till budget 2005 och flerårsbudget 
2006-2007 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde den 8 juni 
2004, § 175, beslutat överlämna tekniska kontorets förslag till budget 
2005 och flerårsbudget 2006-2007 till budgetberedningen. 

  
 

Protokollsutdrag från socialnämnden 

 
Socialnämnden har vid sammanträde den 12 maj 2004, § 79, beslutat 
ta bort följande tjänster: 
- heminstruktör 0,37 
- uppsökande verksamhet 1,0 
- dagcentralverksamhet 1,8 
- stödteam, socionom 1,0 
- LSS-handläggare 1,0 
samt att ersättning till sjuksköterskestuderanden upphör fr. o. m. 
höstterminen 2004 

  
 

Sydnärkes utbildningsförbund, sammanträdesprotokoll, 

 
Sydnärkes utbildningsförbund, SUF har inkommit med 
sammanträdesprotokoll från den 10 juni 2004. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-09-09 
  
  
 Bun § 58, forts 

     

 
Meddelanden, forts 

 
Regeringsrättens underrättelse 

 
Regeringsrätten har inkommit den 24 juni 2004 med underrättelse om 
att man den 17 juni 2004 beslutat inte meddela Örjan Lindqvist 
prövningstillstånd i mål om laglighetsprövning enligt 
kommunallagen. 

   
 

Dom  Dnr 91/2003 623 

 
Länsrätten i Örebro län har den 16 juli 2004 inkommit med dom i 
överklagat beslut gällande skolskjuts. Överklagandet avslås. 

  
 

Konferens: Tillsammans för en bra arbetsmiljö i skolan 

 
Arbetsmiljöverket, tillsammans med andra myndigheter och 
organisationer, inbjuder till en konferens om skolans arbetsmiljö ur 
ett elevperspektiv, Tillsammans för en bra arbetsmiljö i skolan den 
29 september 2004 i Stockholm. 

   
 

Inbjudan från Statens folkhälsoinstitut 

 
Statens folkhälsoinstitut har inkommit med inbjudan till 
Folkhälsostämma den 11–13 oktober 2004 i Stockholm. 

 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-09-09 
  
  
 Bun § 58, forts 

     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Förskolebiennalen 2004 

 
Linköpings universitet har inkommit den 18 augusti 2004 med 
inbjudan till Förskolebiennalen 2004 i Norrköping den 20 – 21 
september 2004. 

  
 

I skolans värld 

 
Jurark AB har den 19 augusti 2004 inkommit med inbjudan till 
seminarier om skolans värld vad gäller dokumentation, allmänna 
handlingar, sekretess, personuppgifter, utformning och innehåll i 
beslut. Seminarier anordnas lokalt på tid och plats som kommunen 
eller skolan önskar. 

   
  ___________________ 


