
KUMLA KOMMUN   Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  2005-02-03 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 Stadshuset, Kumlarummet, torsdagen den 3 februari 2005,  

klockan 14.00–15.35 
  
  
Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) 
 Ing-Marie Andersson (s) Per Holm (kd) 
 Christer Thörner (s) Katrin Tensmyr (fp) 
 Gun-Britt Ahlin (s) Mats Hellgren (m) 
 Leif Ahlander (s) tjg ers Elisabeth Berglund (v) 
 Kristina Davidsson (s)  
   
Närvarande ej tjg ers Kerstin Cederström (fp)  
   
  
Övriga Annika Hallberg, barn- och utbildningschef 
 Ronnie Petterson, stf förvaltningschef 
 Mikael Calmestig, förvaltningsekonom 
 Anders Andersson, sekreterare 
  
 
Justerare Kristina Davidsson 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 1 - 11 
 Anders Andersson  
 
 
Ordförande ............................................. 
 Björn Eriksson 
 
 
Justerare .......................................... 
 Kristina Davidsson 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2005-02-03 
 

Datum för uppsättande 2005-02-08 Datum för nedtagande 2005-03-03 
 

Förvaringsplats Barn- och utbildningskontoret, Stadshuset 
  
 
Underskrift 

 
...................................................... 

 Ulla Asker 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-02-03      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-01-19 
  
 Bun § 1 
 Au §  1      Dnr 75/2003 600 
 

Ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig lämnar rapport över det 
ekonomiska utfallet avseende år 2004 inom barn- och 
utbildningsnämnden. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig redovisar ekonomisk 
månadsrapport per den 26 januari 2005. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner de ekonomiska 
rapporterna. 
_________ 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-02-03      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-01-19 
  
 Bun § 2      
 Au §  2 Dnr 5/2005 608 
 

Uppföljning av periodiserat läsår och förslag till ökat antal 
stängningsdagar inom förskole-, förskoleklass- och 
fritidshemsverksamheterna 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar en uppföljning 
av periodiserat läsår. 
 
Utifrån sammanställningen föreslås barn- och utbildningsnämnden 
besluta att utöka antalet stängningsdagar för förskole-, förskoleklass- 
och fritidshemsverksamheterna samt godkänna uppföljningen av 
periodiserat läsår. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 
 

Barn- och 
utbildningsnämnden 
Förslag 

 
Björn Eriksson (s) föreslår att antalet stängningsdagar för förskole-, 
förskoleklass- och fritidshemsverksamheten fastställs till två dagar 
per år. 
 
Per Holm (kd), med instämmande från Per-Arne Mårstad (c),  
Mats Hellgren (m) och Katrin Tensmyr (fp), föreslår en utökning till 
fyra stängningsdagar för förskole-, förskoleklass- och 
fritidshemsverksamheten i enlighet med sammanställningens förslag. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen 
av periodiserat läsår samt i övrigt fastställa antalet stängningsdagar 
till två per år. 
 

Reservation Per Holm (kd), Per-Arne Mårstad (c). Mats Hellgren (m) och  
Katrin Tensmyr (fp) reserverar sig till förmån för Per Holms förslag. 
_________ 
 

Expediering Områdeschefer 
Rektorer 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-02-03      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-01-19 
  
 Bun § 3 
 Au §  3 Dnr 6/2005 608 
 

Läs- och arbetsårets förläggning 2005/2006 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till läs- 
och arbetsårets förläggning 2005/2006. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt utredningssekreterare Anders Andersson att utarbeta ett 
reviderat förslag, vilket presenteras vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Ärendemening Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar reviderat förslag 
till läs- och arbetsårets förläggning 2005/2006. 
 

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

Expediering Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 
Områdeskontor + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-02-03      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-01-19 
  
 Bun § 5 
 Au §  5      Dnr 8/2005 619 
 

Förslag till yttrande över Peter Agerhälls och Katrin Tensmyrs 
motion angående jämställdhetsplaner i förskolan 

Ärendebeskrivning Peter Agerhäll och Katrin Tensmyr (fp), inkom den 18 oktober 2004 
med en motion. I motionen föreslås att det på samtliga förskolor i 
Kumla kommun omgående upprättas obligatoriska 
jämställdhetsplaner. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde  
den 18 oktober 2004, 69, att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde  
den 26 oktober 2004, § 274, uppdra åt barn- och utbildningsnämnden 
att lämna förslag till yttrande. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningschef Annika Hallberg att utarbeta 
förslag till yttrande, vilket presenteras vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg presenterar förslag till 
yttrande. I förslaget föreslås kommunfullmäktige besluta att anta 
föreliggande förslag till yttrande och utifrån vad där anges, avslå 
motionen. 
 

Förslag Katrin Tensmyr (fp) föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar rekommendera kommunfullmäktige besluta enligt motionens 
förslag. 
 
Björn Eriksson (s) föreslår barn- och utbildningsnämnden beslutar 
rekommendera kommunfullmäktige anta yttrande enligt barn- och 
utbildningschef Annika Hallbergs förslag. 
 
Elisabeth Berglund (v) föreslår i ett tilläggsyrkande att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att den av regeringen i  
proposition 2004/05:11 ”Kvalitet i förskolan” framförda synpunkten 
att ”…jämställdhet bör vara ett obligatoriskt kvalitetsområde för 
kommunens och förskolans kvalitetsredovisning…” fastställs till att i 
Kumla kommun skall jämställdhet vara ett obligatoriskt 
kvalitetsområde som upptas i kommunens och skolornas 
kvalitetsredovisningar. 

      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-02-03      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-01-19 
  
 Bun § 5, forts 
 Au §  5      Dnr 8/2005 619 
 

Förslag till yttrande över Peter Agerhälls och Katrin Tensmyrs 
motion angående jämställdhetsplaner i förskolan, forts… 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Björn Erikssons (s) 
förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt  
Elisabeth Berglunds (v) tilläggslag. 
 

Reservationer Katrin Tensmyr (fp) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 
_________ 
 

Expediering Kommunfullmäktige + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-02-03      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-01-19 
  
 Bun § 6 
 Au §  6      Dnr 9/2005 619 
 

Förslag till yttrande över Mats Hellgrens motion angående 
familjedaghemsverksamheten 

Ärendebeskrivning Mats Hellgren (m) inkom den 20 september 2004 med en motion.  
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att barn från och med 
hösten de år de fyller fyra år har rätt att vistas avgiftsfritt 15 timmar i 
veckan i såväl förskole- som familjedaghemsverksamhet. Vidare 
föreslås kommunfullmäktige aktivt verka för ökad 
familjedaghemsverksamhet och att denna verksamhet skall finnas i 
samtliga kommundelar. Slutligen föreslås att dagbarnvårdare med 
lämplighet och kompetens som ansöker om att starta enskild 
familjedaghemsverksamhet, skall beviljas tillstånd och ersättning i 
enlighet med gällande ersättningsmodell. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde  
den 20 september 2004, 59, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde  
den 5 oktober 2004, § 251, uppdra åt barn- och utbildningsnämnden 
att lämna förslag till yttrande. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningschef Annika Hallberg att utarbeta 
förslag till yttrande, vilket presenteras vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg presenterar förslag till 
yttrande. I förslaget föreslås kommunfullmäktige besluta att anta 
föreliggande förslag till yttrande och utifrån vad där anges, avslå 
motionen. 
 

Förslag Mats Hellgren (m) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
rekommendera kommunfullmäktige besluta enligt motionens förslag. 
 
Björn Eriksson (s) föreslår barn- och utbildningsnämnden beslutar 
rekommendera kommunfullmäktige anta yttrande enligt barn- och 
utbildningschef Annika Hallbergs förslag. 
 

      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-02-03      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-01-19 
  
 Bun § 6, forts 
 Au §  6      Dnr 9/2005 619 
 

Förslag till yttrande över Mats Hellgrens motion angående 
familjedaghemsverksamheten, forts… 

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

Reservationer Mats Hellgren (m) och Katrin Tensmyr (fp) reserverar sig till förmån 
för Mats Hellgrens förslag. 
_________ 
 

Expediering Kommunfullmäktige + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-02-03      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-01-19 
  
 Bun § 7 
 Au §  7      Dnr 1/2005 600 
 

Rapport, Kumla kommuns revisorer 

Ärendebeskrivning Kumla kommuns revisorer inkom den 5 januari 2005 med en rapport 
innehållande en granskning av verksamhets- och resultatuppföljning. 
Revisorerna ger barn- och utbildningsnämnden följande 
rekommendationer: 
 
• Se över möjligheten till att formulera mål på ett sätt som gör 

      att mätbarheten ökar. 
• Påminna berörda skolor om den återkoppling enligt § 100 år 

      2003, som beslutades genomföras med anledning av att  
      andelen som inte klarade godkänt understeg målet. 

• Se över rutinerna för ekonomisk uppföljning. 
• Upprätta och dokumentera ekonomiska månadsrapporter även

      för juni och juli månad. 
 
Revisorerna önskar yttrande från barn- och utbildningsnämnden med 
anledning av gjorda rekommendationer. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningschef Annika Hallberg att utarbeta 
förslag till yttrande, vilket presenteras vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde. 
 

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

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till 
yttrande. 
_________ 
 

Expediering Kommunens revisorer + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-02-03      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-01-19 
  
 Bun § 8 
 Au §  8      Dnr 10/2005 600 
 

Handlingsplan för SSA-rådet 

Ärendebeskrivning En arbetsgrupp inom SSA-rådet (Skola, Samhälle, Arbetsliv) inkom 
den 19 januari 2005 genom utvecklingsledare Ronnie Petterson med 
en skrivelse. I skrivelsen föreslås barn- och utbildningsnämnden 
besluta uppdra åt barn- och utbildningschef Annika Hallberg att 
utarbeta ett handlingsprogram med konkreta åtgärder för att förbättra 
samverkan skola, arbetsliv och näringsliv samt för att uppnå de 
ömsesidiga mål och visioner som samtliga parter i SSA-rådet har. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningschef 
Annika Hallberg att utarbeta ett handlingsprogram för SSA-rådet. 
Därtill beslutar nämnden att arbetsgruppen inom SSA-rådet genomför 
ett namnbyte. 
 

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

Expediering SSA-rådet + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-02-03      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-01-19 
  
 Bun §  9 
 Au §  9      Dnr 11/2005 600 
 

Förslag till plan-, bygg- och bostadsprogram 2005-2007 för 
Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Stadsarkitektavdelningen inkom den 10 januari 2005 med ett förslag 
till plan-, bygg och bostadsprogram för Kumla kommun  
 åren 2005 till 2007. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid 
sammanträde den 7 december 2004, § 309, att planen skulle sändas 
på remiss till berörda. 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningschef Annika Hallberg att utarbeta 
förslag till yttrande, vilket presenteras vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde. 
 

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

Förslag Elisabeth Berglund (v) föreslår i ett tilläggsförslag att barn- och 
utbildningsnämnden påtalar att i plan-, bygg- och bostadsprogram 
2005-2007 för Kumla kommun skall beaktas en trygghetsaspekt 
utifrån överfallsrisk etc. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag 
samt enligt Elisabeth Berglunds (v) tilläggsförslag. 
_________ 
 

Expediering Stadsarkitektavdelningen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden  
  
  
 Bun § 10      
     
 

Barn- och utbildningschefen och ställföreträdande 
förvaltningschef informerar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg och ställföreträdande 
förvaltningschef Ronnie Petterson informerar om utvecklingen inom 
förvaltningen. 
 

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

• För närvarande har anmälan om behov av förskoleplats perioden 
februari-juni inkommit gällande 67 barn. 

• I dagsläget är det fyra barn som omfattas av garantiplats inom 
förskoleverksamheten. 

• Arbetsmiljöverket har inkommit med besked rörande deras 
inspektion av rektorers arbetsmiljö. Barn- och 
utbildningsförvaltningen skall senast den 30 april 2005 redovisa 
hur framförda krav skall uppfyllas alternativt har uppfyllts. 

• I barn- och utbildningsnämndens beslut den 15 december 2004,  
§ 85, ingick som en del att ett informationsmaterial skulle 
utformas vad gäller skolornas olika inriktningar. Detta är 
genomfört och presenteras för nämnden. 

• År 2005 innebär projektet Attraktiv skolas sista verksamhetsår 
varefter år 2006 kommer att utgöra ett uppföljningsår. Under 
januari har i kommunen genomförts dialogdagar där samtliga 
skolor beskrivit för projektets styrgrupp vad som genomförts 
under 2004 och vad som planeras för år 2005. 

• Projektet Attraktiv skola arrangerar ”Skoltorg 2005”  
torsdagen den 3 mars 2005. Skoltorg 2005 består av utställningar, 
work-shops, samtalsgrupper och föreläsningar av och för barn- 
och utbildningsförvaltningens personal. 

• Inbjudan har inkommit från Örebro läns landsting gällande ämnet 
samverkan kring barn och ungdomar med neurologiska 
funktionshinder - hur ser situationen ut i Örebro län? 

 
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-02-03 
  
  
 Bun § 11 
     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum 
189/04 Ansökan om 

skolgång vid 
statlig specialskola

SL 3 
kap 4 § 

Maud Frimodig 041118 

190/04
-
209/04 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 041220 

1/05-
18/05 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 050121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-02-03 
  
  
 Bun § 11 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Kostnader för måltidsverksamheten 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde  
den 14 december 2004, § 320, beslutat godkänna föreslagna åtgärder 
med Annica Erikssons (s) skrivningar samt att tekniska kontoret får i 
uppdrag att fortsätta arbetet med översynen av äldreomsorgens kök. 

  
 

Rutin för rapportering av EU-projekt 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2005, § 9, 
beslutat att rapportering av EU-projekt skall ske till kommunstyrelsen 
dels i samband med bokslutsanalyserna och dels i samband med 
augusti månads ekonomiska rapport. 

  
 

Redovisning av uppföljningar/utvärderingar inom förskole- 
verksamheten rörande könsperspektivet 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2005, § 7, 
beslutat godkänna barn- och utbildningsnämndens redovisning av 
uppföljningar/utvärderingar inom förskoleverksamheten rörande 
könsperspektivet. 

  
 

Protokoll från Sydnärkes utbildningsförbund SUF 

 
Sydnärkes utbildningsförbund SUF har inkommit den 4 januari 2005 
med protokoll från sammanträde i direktion från den 15 december 
2004. 

    forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-02-03 
  
  
 Bun § 11 
     

 
Meddelanden, forts 

  
 

Inbjudningar till konferenser och seminarier 

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

• Kulturting 2005 City konferenscenter i Örebro 10-11 mars 

• Jur Ark AB: Obligatorisk verksamhet i kommunen – effektiva 
rutiner i handläggning och beslutsfattande, seminariedagar i 
Stockholm den 11 mars och Lund den 4 april. 

• Hjälpmedelsinstitutet: Under mars månad till  
Skoldatatek–konferenser 2005 Läslust för alla. 

• Öhrlings Pricewaterhousecoopers Komrev: Vässa kommunens 
EU-engagemang och Sätt styrande mål, följ upp och 
utvärdera verksamheten. Båda under mars månad. 

• Barnkulturbiennal i Halmstad den 27–29 april 2005. Tema 
Nyfikna barn 

 

  
 

Könsskillnader i utbildningsresultat 

 
Utbildningsdepartementets skriftserie rapport nr 7 Könsskillnader i 
utbildningsresultat, fakta, mönster och perspektiv har inkommit den 
25 januari 2005.  

 
 

 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-02-03 
  
  
 Bun § 11 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Kvalitet i förskolan 

 
Utbildningsdepartementet har inkommit den 10 januari 2005 med en 
sammanfattning av regeringes proposition 2004/05:11 Kvalitet i 
förskolan.  

  
 

Skolverkets lägesbedömning 2004 rapport 249 

 
Skolverket har inkommit med rapport nr 249 Skolverkets 
lägesbedömning 2004 av förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, 
skola och vuxenutbildning. 

  
 
 
   ____________ 


