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 Katarina Hansson (s) Per Holm (kd) 
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 Mikael Calmestig, förvaltningsekonom 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-17      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-11-03 
  
 Bun § 73      
 Au §  54 Dnr 75/2003 600 
 

Ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig lämnar rapport över den 
ekonomiska situationen inom barn- och utbildningsnämnden till och 
med oktober månads utgång. Prognosen visar fortsatt på ett beräknat 
överskott för helåret 2004 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 2004-11-17      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-11-03 
  
 Bun § 74      
 Au §  55 Dnr 111/2004 600 
 

Kvalitetsredovisning för år 2003 

Ärendebeskrivning I Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet  
(SFS 1997:702 ändrad i SFS 2001:649) fastställs att varje skola och 
varje kommun årligen skall upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar 
som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av 
verksamheten. Kvalitetsredovisningarna skall innehålla en 
bedömning av dels i vilken mån de nationella målen för utbildningen 
uppnåtts, dels vilka åtgärder som avses vidta om målen inte har 
uppnåtts. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till 
Kvalitetsredovisning år 2003 för skolverksamheterna i  
Kumla kommun. Barn- och utbildningsnämnden föreslås i bilagd 
skrivelse besluta föreslå kommunfullmäktige besluta anta 
föreliggande förslag till kvalitetsredovisning. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 

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

Expediering Kommunfullmäktige + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-17      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-11-03 
  
 Bun § 75      
 Au §  56 Dnr 112/2004 600 
 

Sammanträdestider år 2005 och delar av år 2006 

Ärendebeskrivning Assistent Ulla Asker presenterar förslag till sammanträdestider under 
2005 och delar av år 2006 barn- och utbildningsnämnden, dess 
arbetsutskott samt det partigemensamma gruppsammanträdet. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 

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

Expediering Kommunkansliet + handling 
Växeln + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-17      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-11-03 
  
 Bun § 76      
 Au §  57 Dnr 103/2004 600 
 

Eventuellt val av personuppgiftsombud 

Ärendebeskrivning I en skrivelse daterad den 21 oktober 2004 avsäger sig  
utredare Torild Hilmersson uppdraget som personuppgiftsombud för  
barn- och utbildningsnämnden. 
 
I Personuppgiftslagen (PUL) definieras personuppgiftsombud enligt 
följande: ”Den fysiska person, som efter förordnanden av den 
personuppgiftsansvarige självständigt skall se till att personuppgifter 
behandlas på ett korrekt och lagligt sätt,”  
 
I anledning av vad som framgår av Torild Hilmerssons skrivelse 
föreslår barn- och utbildningschef Annika Hallberg att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att personuppgiftsombud skall utses 
samt att till personuppgiftsombud utse utredningssekreterare  
Anders Andersson. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämnden skall utse 
personuppgiftsombud samt att till personuppgiftsombud välja 
utredningssekreterare Anders Andersson. 
 

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

Expediering Kommunkansliet 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-17      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-11-03 
  
 Bun § 77 
 Au §  58 Dnr 113/2004 600 
 

Redovisning av uppföljningar/utvärderingar inom 
förskoleverksamheten rörande könsperspektivet 

Ärendebeskrivning Elisabeth Berglund (v) inkom med en motion till kommunfullmäktige  
den 24 februari 2003 i vilken föreslogs att Kumla kommun skulle 
anordna en försöksverksamhet med uppdelning i flick- och 
pojkgrupper på någon eller några förskolor samt att en utvärdering av 
försöksverksamheten skulle göras. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde  
den 25 mars 2003, § 109, att uppdra åt barn- och utbildningschef  
Annika Hallberg att lämna förslag till yttrande över motionen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden antog vid sammanträde  
den 27 maj 2003, § 68, barn- och utbildningschef Annika Hallbergs 
förslag till yttrande. I detta yttrande angavs bland annat att ”Utifrån 
de utvärderingar som genomförts av förskoleverksamheten kan inte 
konstateras någon snedfördelning mellan könen vad gäller den tid 
barnen erhåller uppmärksamhet.”  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2003, § 63, 
behandlades motionen tillsammans med yttrandet, varvid uppdrogs åt 
barn- och utbildningsnämnden att till kommunstyrelsen redovisa de 
utvärderingar av förskoleverksamheten som yttrandet hänvisade till. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningschef Annika Hallberg att upprätta ett 
förslag till redovisning av uppföljningar och utvärderingar inom 
förskoleverksamheten som yttrandet av den 27 maj 2003, § 68 
grundar sig på. 
 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg presenterar ett förlag till 
redovisning av uppföljningar och utvärderingar inom 
förskoleverksamheten. 
 

Förslag Elisabeth Berglund (v) föreslår att barn- och utbildningsnämnden ger 
barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en 
kompetensutveckling bland personalen i genuspedagogik. 
 
Björn Eriksson (s) yrkar avslag på Elisabeth Berglunds förslag och att 
nämnden beslutar anta barn- och utbildningschef Annika Hallbergs 
förslag till redovisning 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-17      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-11-03 
  
 Bun § 77, forts 
 Au §  58 Dnr 113/2004 600 
 

Redovisning av uppföljningar/utvärderingar inom 
förskoleverksamheten rörande könsperspektivet, forts 

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

Särskilt yttrande Elisabeth Berglund (v) avger ett särskilt yttrande enligt bilaga. 
 
Katrin Tensmyr (fp) instämmer i Elisabeth Berglunds särskilda 
yttrande. 
_________ 
 

Expediering Kommunstyrelsen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-17 
  
  
 Bun § 78 
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg informerar om 
utvecklingen inom förvaltningen. 
 
?? Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att från och med den  

1 januari 2005 införa en ny rektorsorganisation. Den nya 
rektorsorganisationen kommer bland annat innebära att det inte 
längre finns någon rektor som enbart ansvarar för 
förskoleverksamhet. 

?? Från och med den 1 januari 2005 kommer barn- och 
utbildningsförvaltningen ha en ny stödteamsorganisation. Den 
nya organisationen är baserat på tre stödteam. 

?? Barn- och utbildningschef Annika Hallberg presenterar 
skolwebben. 

?? Från och med den 1 januari 2005 inför barn- och 
utbildningsförvaltningen garant iplats inom förskolan. Detta 
innebär att de som säger upp sin förskoleplats garanteras plats på 
samma förskola om de så önskar inom två år. Förutsättningen är 
att barnet varit ur förskolan i minst 90 dagar och att den nya 
platsen tas i besittning i augusti eller september. 

?? Barn- och utbildningschef Annika Hallberg ger återkoppling vad 
gäller det barn som vid sammanträde den 20 oktober 2004, § 67, 
beviljades hemundervisning under höstterminen 2004. 

?? Skolverket har riktat kritik på barn- och utbildningsförvaltningen 
rörande handläggningen av ett elevärende. Kritiken är av 
administrativ karaktär och åtgärder har vidtagits för att säkerställa 
handläggningen. 

?? För närvarande är det vårdnadshavare till cirka 80 barn som 
önskar förskoleplats till och med mars månad 2005. 

 
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-17 
  
  
 Bun § 79 

     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum 
156-
165/04 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 041022 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-17 
  
  
 Bun § 79 

     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Översyn av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 18 oktober 2004, § 66, 
beslutat antaga förslag till Reglemente för Miljö- och 
byggnadsnämnden, förslag till Reglemente för kultur- och 
fritidsnämnden, förslag till Reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden, förslag till Reglemente för socialnämnden samt 
förslag till Arbetsordning för kommunstyrelsen och nämnder inom 
Kumla kommun.  

Beslutet 2001 § 52 upphäves vad avser delegation till 
kommunstyrelsen att besluta om de kommunala förvaltningarnas 
deltagande i EU-projekt. 

  
 

Sydnärkes utbildningsförbund, sammanträdesprotokoll, 

 
Sydnärkes utbildningsförbund, SUF har inkommit med 
sammanträdesprotokoll i direktion från den 6 oktober 2004. 

  
 

Inbjudningar till konferenser och seminarier 

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

?? Örebro läns landsting, Regionutveckling: Lyssna till historien 
– tala till framtiden 2005 år kulturting ägnas temat kulturarvet 

?? Kommunförbundet: Folkbildning i lokalsamhälle 

_________ 
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     Bilaga 
 
Särskilt yttrande till ärende Dnr 113/2004 600, behandlat i BUN 2004-11-17 
 
Efter att ha tagit del av handlingen "Redovisning av uppföljningar/utvärderingar inom 
förskoleverksamheten rörande könsperspektivet" måste jag - tyvärr - konstatera att varken 
jag själv eller någon annan i BUN egentligen kan säga om det föreligger någon könsrnässig 
snedfördelning av tiden som ägnas våra förskolebarn i Kumla. 
 
I slutsatsen meddelas att barn- och utbildningsnämnden inte kan finna någon 
snedfördelning av uppmärksamheten mellan flickor och pojkar eller någon annan särskillnad 
i behandlingen av barnen. Av det som anförs i redovisningen finns inget som kan styrka 
denna slutsats; det är enbart ett antagande. 
 
Dels har relevanta frågor inte ställts till föräldrarna i enkäterna som så småningom mynnar 
ut i de kvalitetsredovisningar som BUN får ta del av. Det sägs att "inga föräldrar har påpekat 
brister på området". Hur skulle de kunna göra det när inte någon fråga ställts kring aktuellt 
område? De frågor som relateras i handlingen är mycket allmänt hållna, såsom: "Hur 
upplever du att verksamheten i sin helhet fungerar vid "din" förskola?" Vilket 
genusperspektiv ryms i denna fråga? 
 
Dels behöver både föräldrar, personal, förvaltningsledning och politiker ha ett faktaunderlag 
att förhålla sig till när sådana frågor ställs. Faktaunderlag kan fås t ex i form av tidsrnätning 
(hur lång tid får flickor respektive pojkar personalens uppmärksamhet, hur stor yta är 
reserverad för de aktiviteter som flickor respektive pojkar ägnar sig åt, hur mycket hjälp får 
flickor respektive pojkar när de ska äta osv osv.) Något sådant har mig veterligt inte gjorts i 
vår kommun. 
 
Jag vet att flera kommuner har arbetat med att tydliggöra (och, om resultatet varit 
otillfredsställande, även förändra) flickors och pojkars situation i förskola och skola. Jag 
tycker mig också märka att det finns ett visst intresse för hur vi fostrar och formar våra barn 
från de allra yngsta åren. Frågan är, så att säga, satt på dagordningen. I mitt tycke borde 
också Kumla kommun, som håller sig väl framme på många andra utvecklingsområden, 
visa intresse för att undersöka sin pedagogiska verksamhet utifrån ett genusperspektiv. 
 
Det finns en omfattande litteratur att tillägna sig på området, och det finns också möjligheter 
att ta kontakt med andra kommuner och ta del av deras erfarenheter. Det viktiga är, som jag 
ser det, att företrädare för den pedagogiska verksamheten i Kumla tillägnar sig en större 
kunskap på genusområdet. 
 
För Vänsterpartiet i Kumla 
 

Elisabeth Berglund 
 


