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 Gun-Britt Ahlin (s) Katrin Tensmyr (fp) 
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 Kristina Davidsson (s), §§ 59-66 Elisabeth Berglund (v) 
   
Närvarande ej tjg ers    
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 Ronnie Petterson, stf förvaltningschef 
 Mikael Calmestig, förvaltningsekonom 
 Anders Andersson, sekreterare 
 Marie Kilk, områdeschef, § 67 
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Förvaringsplats  Barn- och utbildningskontoret, Stadshuset 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-10-20 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-10-07 
  
 Bun § 59 
 Au §  43 Dnr 75/2003 600 
 

Ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig lämnar rapport per  
den 28 september 2004 över den ekonomiska situationen inom barn- 
och utbildningsnämnden. Prognosen för helåret 2004 visar ett 
överskott med 500 000 kronor. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 
 

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

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-10-20 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-10-07 
  
 Bun § 60      
 Au §  44      Dnr 90/2004 619 
 

Nytt resursfördelningssystem inom förskolan 

Ärendebeskrivning I anledning av bland annat reformerna rörande rätt för barn till 
arbetslösa och lediga för vård av annat barn till vistelse i förskolan 
samt allmän förskola för 4-5 åringar, har ett behov uppkommit om 
förändrat resursfördelningssystem i barn- och utbildningsnämndens 
internbudget.  
 
En arbetsgrupp bestående av områdeschef Marie Kilk, rektorerna 
Birgitta Daréus, Liselott Broman Huss och Håkan Sandberg samt 
förvaltningsekonom Mikael Calmestig och utredningssekreterare 
Anders Andersson har under första halvåret 2004 utarbetat ett förslag 
till nytt resursfördelningssystem inom förskolan.  
 
Arbetsgruppen presenterar förslaget till nytt resursfördelningssystem i 
internbudgeten för förskolan. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdrar åt utredningssekreterare Anders Andersson att revidera 
föreliggande förslag. Reviderat förslag presenteras vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 20 oktober 2004. 
 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar reviderat förslag 
till resursfördelningssystem inom förskolan. Barn- och 
utbildningsnämnden föreslås i detta besluta om tillämpning av det 
reviderade resursfördelningssystemet från och med  
den 1 januari 2005. Detta medför att internbudgeten för år 2005 
upprättas utifrån det nya resursfördelningssystemet. Vidare föreslås 
nämnden uppdra åt rektor Liselott Broman Huss och 
utredningssekreterare Anders Andersson att utreda möjligheterna till 
att inbegripa familjedaghemmen i det nya resursfördelningssystemet. 
 

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

Expediering Områdeschefer 
Rektorer 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-10-20 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-10-07 
  
 Bun § 61      
 Au §  45        
 

Kvalitetsredovisning 2003 för skolverksamheterna 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till  
Kumla kommuns kvalitetsredovisning 2003 för skolverksamheterna. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden hänskjuter ärendet till deras 
sammanträde den 17 november 2004. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-10-20 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-10-07 
  
 Bun § 62 
 Au §  46      Dnr 89/2004 620 
 

Stödteamsundersökning - delrapport rörande 
verksamhetspersonals synpunkter på stödteamens verksamhet 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den  
17 mars 1999, § 31, om en ny organisation för stödverksamheten 
inom förskola och grundskola. Den nya organisationen skulle enligt 
antagna effektmål i 2001 års budget utvärderas. I anledning av bland 
annat detta antog barn- och utbildningsnämnden vid sammanträde 
den 13 mars 2002, § 25, en plan över utvärderingens innehåll och 
metod. 
 
Utvecklingsledare Ronnie Petterson och utredningssekreterare 
Anders Andersson presenterar en sammanställning av en 
enkätundersökning bland verksamhetspersonalen gällande deras 
synpunkter på stödteamens verksamhet.  
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 
 

Förslag Per Holm (kd) föreslår i ett tilläggsförslag att återrapportering skall 
ske till barn- och utbildningsnämnden av den analys som 
delrapporten skall medföra bland berörda personalgrupper. 
Återrapporteringen skall ske vid nämndens sammanträde i april 2005. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
samt enligt Per Holms (kd) tilläggsförslag. 
_________ 
 

Expediering Områdeschefer 
Rektorer 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-10-20 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-10-07 
  
 Bun § 63      
 Au §  47 Dnr 89/2004 620 
 

Stödteamsundersökning - delrapport rörande föräldrars 
synpunkter på stödteamens verksamhet 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den  
17 mars 1999, § 31, om en ny organisation för stödverksamheten 
inom förskola och grundskola. Den nya organisationen skulle enligt 
antagna effektmål i 2001 års budget utvärderas. I anledning av bland 
annat detta antog barn- och utbildningsnämnden vid sammanträde 
den 13 mars 2002, § 25, en plan över utvärderingens innehåll och 
metod. 
 
Utvecklingsledare Ronnie Petterson och utredningssekreterare 
Anders Andersson presenterar en sammanställning av en 
enkätundersökning bland föräldrar gällande deras synpunkter på 
stödteamens verksamhet. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 
 

Förslag Per Holm (kd) föreslår i ett tilläggsförslag att återrapportering skall 
ske till barn- och utbildningsnämnden av den analys som 
delrapporten skall medföra bland berörda personalgrupper. 
Återrapporteringen skall ske vid nämndens sammanträde i april 2005. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
samt enligt Per Holms (kd) tilläggsförslag. 
_________ 
 

Expediering Områdeschefer 
Rektorer 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-10-20 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-10-07 
  
 Bun § 64 
 Au §  48      Dnr 96/2004 611 
 

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 en sammanställning över de nationella proven för 
skolår 5 åren 2000-2004. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningarna. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-10-20 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-10-07 
  
 Bun § 65      
 Au §  49 Dnr 95/2004 600 
 

Plan över IT-utrustningsbehovet inom förskola och grundskola 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den  
27 maj 2003, § 70, uppdra åt barn- och utbildningschef  
Annika Hallberg att utarbeta en detaljerad plan med tidsangivelse över 
IT-utrustningsbehovet inom förskola och grundskola. 
 
Barn- och utbildningschef Annika Hallberg presenterar ett förslag till 
plan enligt barn- och utbildningsnämndens beslut. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-10-20 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-10-07 
  
 Bun § 66      
 Au §  50      Dnr 57/2002 600 
 

Uppföljning av Kumla kommuns handikappolitiska plan 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 21 oktober 2002, 
§ 93, anta en handikappolitisk plan för Kumla kommun. Planen anger 
åtgärder vilka skall vidtagas, tidsplan för åtgärdernas genomförande 
samt ansvarig nämnd för respektive åtgärd.  
 
Kumla kommuns utredargrupp beslutade den 26 augusti 2004 att 
respektive nämnd skulle genomföra en uppföljning av planen med 
rapportering till berörd nämnd i oktober 2004. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar en uppföljning 
vad gäller åtgärder som åligger barn- och utbildningsnämnden. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreliggande uppföljning. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-10-20 
  
  
 Bun § 67      
   Dnr 104/2004 606 
 

Ansökan, hemundervisning 

Ärendebeskrivning En familj i Hardemo har inkommit med en ansökan om att sonen skall 
få fullgöra sin skolplikt under läsåret 2004/2005 genom 
hemundervisning enligt Skollagen 10 kap. 4 §. 
 
Christer Thörner (s) och Per Holm (kd) deltar inte i beslutet. 
 

Förslag Björn Eriksson (s) föreslår att hemundervisning beviljas under 
höstterminen 2004. Beslutet villkoras av att skolpersonal från ordinarie 
grundskolan skall finnas tillgänglig för hemundervisningen, delar av 
undervisningen sker på upptagningsområdets skola samt att 
basutredning genomförs. 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Björn Erikssons (s) 
förslag. 
_________ 
 

Expediering Berörd familj 
Områdeschef Marie Kilk 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-10-20 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-10-07 
  
 Bun § 68      
 Au §  51 Dnr 86/2004 600 
 

Motion angående brott mot mänskligheten 

Ärendebeskrivning Göran Arveståhl (m) har inkommit med en motion angående brott 
mot mänskligheten. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta  
 
?? att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att i grundskolan 

upplysa om såväl kommunismens som nazismens brott mot 
mänskligheten, 

?? att uppmana Sydnärkes Utbildningsförbund att i gymnasieskolan 
upplysa om såväl kommunismens som nazismens brott mot 
mänskligheten, samt 

?? att i beslutet fördöma användandet av alla symboler som 
representerar regimer som gjort sig skyldiga till brott mot 
mänskligheten. 

 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 14 juni 2004,  
§ 50 remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den  
24 augusti 2004, § 202, uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att 
lämna förslag till yttrande över motionen. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningschef Annika Hallberg att utarbeta ett 
förslag till motionssvar. Detta förslag skall presenteras vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 20 oktober 2004. 
 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg presenterar förslag till 
motionssvar. I detta föreslås barn- och utbildningsnämnden föreslå 
kommunfullmäktige anta motionssvaret samt avslå  
Göran Arveståhls (m). 
 

Förslag Björn Eriksson (s) föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar 
föreliggande förslag. 
 
Per-Arne Mårstad (c) föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
avslår det föreslagna motionssvaret och föreslår kommunfullmäktige 
bifalla Göran Arveståhls (m) motion. 
 

  
                                                                            forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-10-20 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-10-07 
  
 Bun § 68, forts      
 Au §  51 Dnr 86/2004 600 
 

Motion angående brott mot mänskligheten, forts 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Björn Erikssons (s) 
förslag. 
 

Reservationer Per-Arne Mårstad (c) reserverar sig till förmån för eget förslaget. 
_________ 
 

Expediering Kommunstyrelsens arbetsutskott + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-10-20 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-10-07 
  
 Bun § 69      
 Au § 52 Dnr 88/2004 600 
 

Samråd, detaljplan för ”Sturerondellen” 

Ärendebeskrivning Stadsarkitektavdelningen har den 14 september 2004 inkommit med ett 
samråd rörande detaljplaneförändring vid ”Sturerondellen” (korsningen 
Stenevägen-Västra Bangatan-Sturegatan). Syftet med 
detaljplaneförändringen är att anpassa den allmänna platsmarken och 
kvartersmarken till befintliga förhållanden. 
 
Synpunkter skall vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast 
den 13 oktober 2004. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden avstår från att framlägga synpunkter. 
 

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

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-10-20 
  
  
 Bun § 72 

     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum 
140/04 Anpassad 

studiegång 
Grf kap 
5 § 10 

Percy Hindorf 040812 

141/04 Anpassad 
studiegång 

Grf kap 
5 § 10 

Percy Hindorf 040818 

142/04 Anvisning av plats 
inom kommunen 
då barnet behöver 
särskilt stöd 

SL kap 
2a § 9 

Maud Frimodig 040915 

143/04 Mottagande av 
elev i 
grundsärskolan 

SL kap 
3 § 6 

Maud Frimodig 040915 

144-
155/04 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 040924 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-10-20 
  
  
 Bun § 72 

     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Kostnader för måltidsverksamheten 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde  
den 22 september 2004, § 229, gett kommunledningskontoret i 
uppdrag att ta initiativ till att diskussionen fortsätter mellan Tekniska 
kontoret och barn- och utbildningsförvaltningen gällande 
kostnadsminskning för måltidsverksamheten för skolan och 
förskolan. 

  
 

Förslag till intern kontrollplan för år 2005 för kommunstyrelsen 
exklusive tekniskt kontor 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 103, 
beslutat, under förutsättning att fullmäktige antar förslag till 
reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet, uppmana 
nämnderna att i samband med internbudgeten anta internkontroll-
planer för den egna verksamheten. 

  
 

Sydnärkes utbildningsförbund, sammanträdesprotokoll, 

 
Sydnärkes utbildningsförbund, SUF har inkommit med 
sammanträdesprotokoll i direktion från den 2 september 2004. 

 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-10-20 
  
  
 Bun § 72 

     

 
Meddelanden, forts 

  
 

Skolverket: kommunblad med jämförelsetal för huvudmän 

 
Kommunblad med jämförelsetal för huvudmän vad gäller 
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning i 
Kumla har inkommit. 

 
Inbjudningar till konferenser och seminarier 

 
Följande inbjudningar till konferenser och seminarier har kommit till 
barn- och utbildningsnämnden: 

?? Myndigheten för skolutveckling; Förskolan. Kreativitet och 
utveckling 

?? Jurark; Nämnd och förvaltning, kostnadseffektiva rutiner i 
förvaltning, handläggning och beslutsfattande 

?? Jurark; Nämnd med specialreglerad verksamhet 

?? Svenska Kommunförbundet, Botkyrka kommun och 
Miljömålsrådet; Styrning för hållbar utveckling – från politik 
till praktik 

?? Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet; 
Välfärdspolitiken i Framtiden 

?? Öhrlings PricewaterhousesCoopers; Hur ska jag som politiker 
få en god inblick i vad som är ”rätt resurser” till skolan? 

   
 
  ____________ 
 


