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Barn- och utbildningsnämnden 2004-12-15      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-12-01 
  
 Bun § 80 
 Au §  54 Dnr 75/2003 600 
 

Ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig lämnar rapport  
per den 24 november 2004 över den ekonomiska situationen inom 
barn- och utbildningsnämnden. Fortsatt prognostiseras ett överskott i 
förhållande till budget med 500 000 kronor, vilket således avviker 
från det överskott på 3,6 miljoner kronor som kommunstyrelsen ålagt 
barn- och utbildningsnämnden. 
 

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 2004-12-15      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-12-01 
  
 Bun § 81      
 Au §  55 Dnr 131/2004 600, 132/2004 600 
 

Internbudget för år 2005 och flerårsbudget för åren 2006-2007 
samt attestförteckning 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg och  
förvaltningsekonom Mikael Calmestig presenterar förslag till 
internbudget, i form av arbetsmaterial, för år 2005 och flerårsbudget 
för åren 2006-2007. Därtill presenteras förslag till attestförteckning. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 
 

Förslag Katarina Hansson (s) föreslår att en miljon kronor tillföres kontot 
Reservation av 2004 års underskott. Detta belopp tillskapas genom 
proportionerlig reducering av samtliga ekonomiska ansvarsområdes 
budgetramar. 
 
Per Holm (kd) yrkar avslag på Katarina Hanssons förslag då barn- 
och utbildningsnämndens budgetram för 2005 i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut minskats med 7,2 miljoner kronor samt att 
kontot Reservation av 2004 års underskott i barn- och utbildningschef 
Annika Hallbergs och förvaltningsekonom Mikael Calmestigs förslag 
upptar 3 miljoner kronor. 
 
Per Holm (kd) föreslår i ett tilläggsförslag att i förslaget till 
internbudget, sidan 2, tredje stycket en kraftfullare skrivning göres 
om att de resultat i form av över- eller underskott som uppstår under 
år 2005 i de ekonomiska ansvarsområdena, oreserverat skall föras 
över till internbudget för år 2006. Endast ytterst extraordinära 
händelser kan föranleda att denna princip frångås. 
 
Per Holm (kd), med instämmande av Björn Eriksson (s), föreslår i ett 
tilläggsförslag att i förslaget till internbudget, sidan 2, stycke två, 
utökas med följande text: ”Områdeschef, rektor och utvecklingsledare 
har ett tydligt ansvar för att bedriva ett kontinuerligt 
utvecklingsarbete av verksamheten utifrån i dag känd forskning och 
de målbeskrivningar som finns. Detta uppdrag skall genomsyra hela 
förvaltningen, för att anpassa verksamheten till framtidens krav på 
lärande och social kompetens.” 
 
 

 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-12-15      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-12-01 
  
 Bun § 81, forts      
 Au §  55 Dnr 131/2004 600, 132/2004 600 
 

Internbudget för år 2005 och flerårsbudget för åren 2006-2007 
samt attestförteckning, forts 

 Per Holm (kd), med instämmande av Björn Eriksson (s), föreslår i ett 
tilläggsförslag att i förslaget till internbudget, sidan 6, första stycket 
avslutas enligt följande (förslaget kursiverat). ”Utifrån att skolår 6 
flyttar från Hardemo skola hösten 2005, kan förhoppningsvis nya 
förskoleplatser skapas. Förvaltningen kommer också under perioden 
att lämna ett antal tillfälliga lokallösningar och även ett antal 
anpassade lokaler.” 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Katarina Hanssons (s) 
förslag angående kontot Reservation av 2004 års underskott. Därmed 
avslås Per Holms (s) avslagsyrkande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar vidare enligt barn- och 
utbildningschef Annika Hallbergs och förvaltningsekonom  
Mikael Calmestigs förslag rörande text på sidan 2, tredje stycket, i 
internbudgeten och därmed avslås Per Holms (kd) tilläggsförslag om 
kraftfullare skrivning vad gäller överföring av 2005 års ekonomiska 
resultat. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar därutöver enligt  
Per Holms (kd) och Björn Erikssons (s) förslag rörande skrivningen 
på sidan 4, andra stycket, angående styrning och ledning samt deras 
förslag på sidan 6, första stycket, angående eventuella förskoleplatser 
i Hardemo skola. 
 
Slutligen beslutar barn- och utbildningsnämnden till övriga delar 
enligt barn- och utbildningschef Annika Hallbergs och 
förvaltningsekonom Mikael Calmestigs förslag till internbudget för år 
2005 och flerårsbudget för åren 2006 och 2007 samt förslag till 
attestförteckning. 
 

Reservationer Per Holm (kd), Katrin Tensmyr (fp), Mats Hellgren (m) och  
Per-Arne Mårstad (c) reserverar sig till förmån för Per Holms förslag 
beträffande kontot Reservation av 2004 års underskott. Därtill 
reserverar de sig till förmån för Per Holms tilläggsförslag om 
kraftfullare skrivning angående disposition av 2005 års ekonomiska 
resultat. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-12-15      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-12-01 
  
 Bun § 82      
 Au §  57 Dnr 122/2004 600 
 

Förslag till intern kontrollplan år 2005 för barn- och 
utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  
5 oktober 2004, § 67, anta reglemente för intern kontroll av ekonomi 
och verksamhet. I detta reglemente fastslås att kommunstyrelsen och 
nämnderna skall anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. Denna plan skall antas i samband med respektive styrelse 
eller nämnds beslut om internbudget. 
 
Förvaltningsekonom Mikael Calmestig, personalsekreterare  
Susanne Eriksson och utredningssekreterare Anders Andersson 
presenterar förslag till intern kontrollplan för barn- och 
utbildningsnämnden. I bilagd skrivelse föreslås barn- och 
utbildningsnämnden anta föreliggande förslag till intern kontrollplan. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till intern 
kontrollplan för år 2005. 
 

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

Expediering Kommunkansliet 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-12-15      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-12-01 
  
 Bun § 83      
 Au §  58 Dnr 108/2004 631 
 

Skrivelse, Kommunals sektion 11 

Ärendebeskrivning Kommunal sektion 11, Kumla, har inkommit med en skrivelse till 
barn- och utbildningsnämnden daterad den 27 oktober 2004, i vilken 
nämnden föreslås besluta att alla arbetsledare på barn- och 
utbildningsförvaltningen skall avsätta en planeringsdag för utbildning 
i Arbetsmiljölagen och Arbetstidslagen. Denna kompetensutbildning 
bör avhållas senast februari månad år 2005. 
 
Förslaget från Kommunal sektion 11 grundar sig på en av dem 
genomförd undersökning av tjänstgöringsschema för Kommunals 
medlemmar inom barn- och utbildningsförvaltningen. Resultatet av 
undersökningen visar enligt Kommunal sektion 11 på en mycket stor 
andel icke godkända tjänstgöringsscheman. 
 
Personalsekreterare Susanne Eriksson har i en skrivelse till 
Kommunal sektion 11, daterad den 11 november 2004, kommenterat 
undersökningens resultat. Av skrivelsen framgår att arbetsgivaren har 
konstaterat att det finns anledning att se över barn- och 
utbildningsförvaltningens administration av tjänstgöringsscheman.  
I samband med denna översyn kommer arbetsgivaren fastställa nya 
rutiner samt förtydliga befintliga rutiner för administrationen av 
tjänstgöringsschema. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden hänvisar till personalsekreterare 
Susanne Erikssons svarsskrivelse 
 

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

Expediering Kommunals sektion 11 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-12-15 
  
  
 Bun § 84      
     
 

Personalsekreteraren informerar 

Ärendebeskrivning Personalsekreterare Susanne Eriksson informerar om utvecklingen 
inom personalområdet. Informationen består bland annat av 
redovisning för hur rekryteringsarbetet fortgått inför våren 2005 samt 
statistiska uppgifter rörande frånvaron inom förvaltningen på grund 
av sjukdom. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-12-15 
  
  
 Bun § 85      
   Dnr 129/2004 600 
 

Profilerings- alternativt inriktningsarbete inom Kumla kommuns 
grundskolor 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 27 maj 2003, § 58 uppdra åt barn- och utbildningschef  
Annika Hallberg att initiera ett utvecklingsarbete där kommunens 
skolenheter profilerar sin verksamhet gentemot vissa områden.  
 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde  
den 28 januari 2004, § 2, presenterade utvecklingsledare  
Ronnie Petterson och områdeschef Rolf Östman en rapport över 
arbetet med profilering av Kumla kommuns grundskolor. Vid detta 
tillfälle beslutade nämnden att uppdra åt samtliga skolor att utarbeta 
profil eller profiler för skolorna samt att dessa informeras om och 
marknadsförs tydligt. Utgångspunkten skulle vara rådande arbetssätt 
men med ett tydligare uppdrag om profilering och marknadsföring 
samt information om detsamma. Därtill skulle engelskklasser 
etableras inför höstterminen 2004. Strategiska lokal- och 
verksamhetsutredningen fick i uppdrag att undersöka 
förutsättningarna och möjligheterna för en utvidgad profilering av 
skolverksamheterna i Kumla kommun. 
 
Utvecklingsledare Ronnie Petterson och utredningssekreterare 
Anders Andersson presenterar i en skrivelse resultatet av strategiska 
lokal- och verksamhetsutredningens arbete. I skrivelsen föreslås barn- 
och utbildningsnämnden besluta att den fortsatta utvecklingen i 
ärendeområdet fortgår enligt följande: 
 

• Skolornas profilering utvecklas inom begreppet inriktning. 
• Grundläggande för Kumla kommuns grundskolor skolår 1-5 

skall vara en elevfördelning enligt närhetsprincipen. 
• Kumla kommuns grundskoleenheter som inbegriper skolår 6-9 

vidareutvecklar inriktningar utifrån dels befintlig organisation, 
dels de i dag existerande inriktningarna. 

• De berörda grundskoleenheternas inriktningsarbete skall ha 
kompletterande karaktär på kommunnivå, det vill säga inom 
kommunen skall finnas ett brett spektra av områden för 
eleverna att välja undervisningsinriktning på. 

 
 
                                                                      forts. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-12-15 
  
  
 Bun § 85, forts      
   Dnr 129/2004 600 
 

Profilerings- alternativt inriktningsarbete inom Kumla kommuns 
grundskolor, forts 

 • Inriktning innebär att 10-20 procent av undervisningstiden är 
speciellt inriktat på ett ämnesområde. Detta utgör inget hinder 
för att inriktningens ämnesområde även utgör en betydande del 
av annan undervisning, exempelvis i form av ett temaarbete. 

• Någon ombyggnation skall ej göras på grund av en skolas val 
av inriktning. 

• En skolas val av inriktning medför inte en ökad budgetram för 
grundskolan men kan medföra koncentrerade budgetsatsningar 
på enskilda skolenheter. 

• Barn- och utbildningschef Annika Hallberg ges i uppdrag att 
utforma ett administrations- och informationsförfarande 
rörande skolornas inriktningar samt vid skolbyte, innehållande 
bland annat kommungemensamt informationsmaterial och 
rutiner för anmälan av skolbyte. 

• Elever som önskar byta skola från den vilken kommunen 
skulle ha placerat eleven om inte önskemål funnits, berättigas 
inte skolskjuts. 

• Detta beslut av barn- och utbildningsnämnden skall följas upp 
av strategiska lokal- och verksamhetsutredningen 

 
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

_________ 
 

Expediering Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-12-15      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-12-01 
  
 Bun § 86      
 Au §  56 Dnr 72/2002 600 
 

Utdelning av pedagogiskt pris 

Ärendebeskrivning Torbjörn Ahlin, Inga Davidsson-Friberg, Rikard Svärd,  
Marguerite Landin och Zitha Ahlin, samtliga centerpartiet, inkom den 
14 april 2001 till kommunfullmäktige med en motion om inrättande 
av ett pedagogiskt pris i Kumla kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 22 april 2002,  
§ 41, att ett pedagogiskt pris skulle inrättas i Kumla kommun.  
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  
15 december 2003, § 84, om kriterier gällande det pedagogiska priset. 
Av detta beslut framgår det bland annat att priset skall delas ut vid 
barn- och utbildningsnämndens sista sammanträde för året samt att 
första tillfället för prisutdelning är december 2004. 
 
I en skrivelse från utredningssekreterare Anders Andersson, daterad 
den 18 november 2004, framgår att det år 2004 inte inkommit 
nomineringar till priset under den i kriterierna stipulerade 
nomineringstiden. I anledning av detta föreslås barn- och 
utbildningsnämnden inte dela ut något pedagogiskt pris för år 2004. 
 
Per-Arne Mårstad (c) inkom den 19 november 2004 med sju 
nomineringar till Kumla kommuns pedagogiska pris 
 

Förslag Björn Eriksson (s) föreslår att pris inte delas ut år 2004 samt att 
nämnden uppdrar åt barn- och utbildningschef Annika Hallberg att 
undersöka om behov föreligger att revidera regelverket kring  
Kumla kommuns pedagogiska pris. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Björn Erikssons 
förslag. 
 

Förslag Per-Arne Mårstad (c) föreslår att det pedagogiska priset tilldelas 
någon av de av honom nominerade. 
 
Björn Eriksson (s) föreslår nämnden besluta enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 

 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-12-15      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-12-01 
  
 Bun § 86, forts      
 Au §  56 Dnr 72/2002 600 
 

Utdelning av pedagogiskt pris, forts 

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

Reservation Per-Arne Mårstad (c) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-12-15 
  
  
 Bun § 88      
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg informerar om 
utvecklingen inom förvaltningen. 
 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde 
den 9 september 2004, § 54, att en sammankomst skulle 
arrangeras med stödteamspersonalen där ett muntligt svar 
skulle ges på deras skrivelse angående barn i förskolan. Barn- 
och utbildningschef Annika Hallberg och barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Björn Eriksson (s) har 
sammanträffat med stödteamspersonalen och diskuterat deras 
skrivelse. Vid sammankomsten erhöll stödteamspersonalen 
svar på sina funderingar i skrivelsen och kände sig tillfreds. 

• En namnlista bestående av 93 namn har inkommit till 
ordförande Björn Eriksson (s) där ändrade regler önskas för 
vistelsetiden i förskola för barn vars föräldrar är arbetslösa 
eller föräldralediga. 

• Utvecklingen är positiv vad gäller den pojke som beviljades 
hemundervisning under höstterminen 2004 av nämnden den 
20 oktober 2004, § 68. 

• En förlikning har ingåtts med en anställd om att denne skall 
skiljas från arbetet. Förlikningen innebär att personen i fråga 
erhåller 150 000 kronor år 2005 och 105 000 kronor år 2006. 

• En pojke förolyckades vid Blacksta den 5 december 2004. 
POSOM-gruppen gjorde vid detta tillfälle ett mycket bra 
arbete. 

• Barn- och utbildningsförvaltningen är för närvarande föremål 
för en inspektion av Arbetsmiljöverket rörande rektorers 
arbetssituation. 

• Barn- och utbildningsförvaltningen är i central förhandling 
med Lärarnas Riksförbund (LR). LR kräver skadestånd för att 
samverkan inte skett angående barn- och 
utbildningsnämndens beslut om kostnadsreduceringar den  
9 september 2004, § 46. Vidare anser LR att beslutet om stopp 
för ersättning för obekväm arbetstid strider mot rådande 
kollektivavtal. 

 
                                                                               forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-12-15 
  
  
 Bun § 88, forts      
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar, forts 

 • Cafè-Bun planeras ha följande innehåll under våren 2005: 
 
4 februari: Information angående kontaktpolitikeruppdraget. 
16 mars: Natur och teknik för alla (NTA) 
20 april: Stödteam och Athena 
25 maj: Attraktiv skola 

 
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-12-15 
  
  
 Bun § 89 
     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum 
166-
186/04 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 041122 

187/04 Anpassad 
studiegång 

GrF  
5 § 10 

Gunilla Kalmnäs 041130 

188/04 Anpassad 
studiegång 

Gr F 
5 § 10 

Ann-Sofie 
Berglund 

041201 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-12-15 
  
  
 Bun § 89 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Nämndernas månadsrapporter till kommunstyrelsen 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 3 november 2004,  
§ 113, beslutat att nämnderna i kommande månadsrapporter skall 
undvika förkortningar och uttryck som inte kan anses vedertagna och 
allmänt kända. 

  
 

Förslag till budget 2005 och flerårsbudget 2006-2007 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 15 november 2004,  
§ 71, beslutat anta budgetberedningens förslag till budget för år 2005 
och flerårsbudget 2006-2007, samt att respektive nämnd får i uppdrag 
att om så erfordras revidera sina effekt mål med hänsyn till tilldelade 
resurser och förändrade behov. 

  
 

Rapport från skolverket, Beskrivande data 

 
Skolverket har inkommit, den 3 december 2004, med Rapport 248 
Beskrivande data 2004, förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola 
och vuxenutbildning. 

  
 

Nyhetsbrev från Barnombudsmannen 

 
Barnombudsmannen har via e-post den 18 november inkommit med 
Nyhetsbrev från Barnombudsmannen.  

Se även Barnombudsmannens webbplats: www.bo.se 

     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-12-15 
  
  
 Bun § 89 
     

 
Meddelanden, forts 

  
 

Inbjudningar till konferenser och seminarier 

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

• Komrevs katalog med utbildningar våren 2005 för anställda 
och politiker inom kommuner, landsting och trossamfundet 
Svenska kyrkan har inkommit 

 
 
   _____________ 


