
KUMLA KOMMUN   Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  2005-03-16 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 Skogstorpsskolan, onsdagen den 16 mars 2005,  

klockan 14.00–17.00 
  
  
Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per Holm (kd) 
 Katarina Hansson (s) Katrin Tensmyr (fp) 
 Christer Thörner (s) Mats Hellgren (m), §§ 12-22 
 Gun-Britt Ahlin (s) 

Leif Ahlander (s) tjg ers 
Kerstin Cederström (fp),  
tjg ers §§ 23-27 

 Ing-Marie Andersson  (s) tjg ers  Elisabeth Berglund (v) 
 Per-Arne Mårstad (c)  
   
Närvarande ej tjg ers Kerstin Cederström (fp), §§ 12-22  
   
Övriga Annika Hallberg, barn- och utbildningschef 
 Ronnie Petterson, stf förvaltningschef 
 Mikael Calmestig, förvaltningsekonom 
 Anders Andersson, sekreterare 
  
 
Justerare Per-Arne Mårstad 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 12 - 27 
 Anders Andersson  
 
 
Ordförande ............................................. 
 Björn Eriksson 
 
 
Justerare .......................................... 
 Per-Arne Mårstad 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2005-03-16 
 

Datum för uppsättande 2005-03-22 Datum för nedtagande 2005-04-15 
 

Förvaringsplats Barn- och utbildningskontoret, Stadshuset 
  
 
Underskrift 

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

 Ulla Asker 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-03-16      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-03-02 
  
 Bun § 12 
 Au §  10 Dnr 131/2004 600 
 

Ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig lämnar rapport över den 
aktuella ekonomiska situationen per den 23 februari 2005 inom 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 2005-03-16      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-03-02 
  
 Bun § 13 
 Au §  11 Dnr 75/2003 600 
 

Årsredovisning för år 2004 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg och förvaltningsekonom 
Mikael Calmestig har upprättat förslag till årsredovisning 
innehållande bokslut och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
2004. Därtill föreligger förslag till överföring av 2004 års 
ekonomiska resultat till 2005 för respektive ansvarsområde. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Förslag 
 

Mats Hellgren (m) föreslår en resultatöverföring för de ekonomiska 
ansvarsområdena med 100 procent vid överskott i förhållande till 
budget och 33 procent vid underskott i förhållande till budget. 
 
Per Holm (kd) föreslår i ett tilläggsförslag att barn- och 
utbildningsnämnden uttalar att de kommande åren skall principen 
med 100 procentig överföring av under- respektive överskott i 
förhållande till budget tillämpas för de ekonomiska ansvarsområdena.
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar barn- och utbildningschef 
Annika Hallbergs och förvaltningsekonom Mikael Calmestigs förslag 
till bokslut och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004. 
Därtill beslutar nämnden anta Mats Hellgrens förslag till 
resultatöverföring. Slutligen antas Per Holms tilläggsförslag. 
_________ 
 

Expediering Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 
Ekonomiavdelningen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-03-16      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-03-02 
  
 Bun § 14 
 Au §  12 Dnr 35/2005 600 
 

Barnbokslut 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  
15 oktober 2001, § 71, att varje förvaltning skall upprätta ett 
barnbokslut som redovisas till kommunstyrelsen. Detta ingår som en 
del i kommunens arbete med FN:s barnkonvention. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till barn- 
och utbildningsnämndens barnbokslut för år 2004. 
 

Förslag Per Holm (kd) föreslår att till barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde utarbetas ett reviderat förslag med ett språkbruk som är 
anpassat efter barn och ungdomar. 
 

Arbetsutskottets beslut Enligt Per Holms förslag. 
 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar reviderat förslag 
till barn- och utbildningsnämndens barnbokslut för år 2004. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande reviderade 
förslaget till barnbokslut och översänder det till kommunstyrelsen 
som underlag till kommunens förvaltningsövergripande barnbokslut. 
_________ 
 

Expediering Kommunstyrelsen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-03-16      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-03-02 
  
 Bun § 15 
 Au §  13 Dnr 19/2005 611 
 

Betygsstatistik, Statistiska centralbyrån (SCB) 

Ärendebeskrivning Statistiska centralbyrån (SCB) har samlat in och bearbetat slutbetyg 
från skolår 9 vårterminen 2004. Utredningssekreterare  
Anders Andersson redovisar det statistiska materialet. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner sammanställningen. Därtill 
beslutas att arbetet med analys av betygsstatistiken intensifieras och 
fördjupas då nämnden anser detta vara ytterst angeläget. Detta arbete 
skall fortgå under befintlig arbetsgrupps, bestående av rektorerna 
Gert-Olof Juhrich, Percy Hindorf och Gunilla Kalmnäs samt 
utvecklingsledare Ronnie Petterson och utredningssekreterare Anders 
Andersson, ansvar. I arbetsgruppens arbete skall samtliga rektorer 
samt samtlig personal involveras, det vill säga även den personal som 
arbetar med de skolår då inga betyg ges. 
 

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

Expediering Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-03-16      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-03-02 
  
 Bun § 16 
 Au §  16 Dnr 22/2005 600 
 

IT-plan för administration och ledning 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  
23 februari 2004, § 15, att anta IT-strategi för kommunen. I denna 
anges bland annat att varje nämnd skall ha en IT-plan som knyts till 
strategin och som i detalj beskriver hur IT-planen skall förverkligas. 
Innebörden av detta beslut är att såväl verksamheten som 
administrationen och ledningen skall omfattas av en IT-plan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den  
9 september 2004, § 51, anta IT-plan för skolverksamheterna i  
Kumla kommun. 
 
Barn- och utbildningschef Annika Hallberg presenterar förslag till 
IT-plan för administration och ledning inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. I förslaget föreslås barn- och 
utbildningsnämnden anta föreliggande förslag till IT-plan. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till IT-plan 
för administration och ledning. 
 

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

Expediering Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-03-16      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-03-02 
  
 Bun § 17 
 Au §  17   
 

Ny ersättare i arbetsutskottet 

Ärendebeskrivning Tommy Wreeth (s) inkom till kommunfullmäktige den  
23 december 2004 med en skrivelse där han önskade avsäga sig 
uppdragen som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och ersättare 
i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  
25 januari 2005, § 12, bevilja avsägelsen. 
 
I anledning av kommunfullmäktiges beslut har barn- och 
utbildningsnämnden att välja ny ersättare i arbetsutskottet. 
 

Arbetsutskottet beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Förslag Björn Eriksson (s) föreslår att Eva Wilhelmsson (s) väljs till ersättare 
i arbetsutskottet. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Björn Erikssons 
förslag. 
_________ 
 

Expediering Kommunkansliet 
Assistent Ulla Asker 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-03-16      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-03-02 
  
 Bun § 18 
 Au §  18 Dnr 23/2005 600 
 

Programsamråd, detaljplan för Länsmansskogen 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden inkom till barn- och 
utbildningsnämnden den 16 februari 2005 med ett förslag till 
detaljplan för Länsmansskogen, området mellan  
Höganäsgatan-Norra Kungsvägen-Östra Drottninggatan och 
Solbacka. Detaljplaneförslaget skall möjliggöra byggande av 
flerbostadshus. 
 
Synpunkter på förslaget skall vara miljö- och byggnadsnämnden 
tillhanda senast den 10 mars 2005. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningschef Annika Hallberg att utarbeta 
förslag till yttrande. 
 

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

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

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-03-16      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-03-02 
  
 Bun § 20 
 Au §  23 Dnr 27/2005 600 
 

Samråd, detaljplan för del av kvarteret Urmakaren 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden inkom till barn- och 
utbildningsnämnden den 21 februari 2005 med ett förslag till 
detaljplan för nordvästra delen av kvarteret Urmakaren. 
Detaljplaneförslaget skall möjliggöra ombyggnation av befintligt 
affärshus till bostadshus, ersätta ett befintligt gårdshus med ett mindre 
bostadshus i två våningar och tillskapa en mindre torgyta i korsningen 
Köpmangatan-Sveavägen. 
 
Synpunkter på förslaget skall vara miljö- och byggnadsnämnden 
tillhanda senast den 14 mars 2005. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningschef Annika Hallberg att utarbeta 
förslag till yttrande. 
 

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

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

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-03-16      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-03-02 
  
 Bun § 21 
 Au §  24 Dnr 28/2005 600 
 

Utställning, Norra Mos Företagspark, etapp 2 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden inkom till barn- och 
utbildningsnämnden den 18 februari 2005 med ett utställningsförslag 
för Norra Mos Företagspark (etapp 2). Området ligger i anslutning till 
länsvägarna 641 och 690 nordväst om Smedstorps bostadsområde.  
 
Synpunkter på förslaget skall vara miljö- och byggnadsnämnden 
tillhanda senast den 10 mars 2005. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningschef Annika Hallberg att utarbeta 
förslag till yttrande. 
 

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

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

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-03-16      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-03-02 
  
 Bun § 24 
 Au §  14 Dnr 34/2005 619 
 

Redovisning av enkätundersökning rörande 
förskoleverksamheten 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den  
10 december 2003, § 108, anta internbudget för år 2004 och 
flerårsbudget för åren 2005-2006. I internbudget angavs som ett 
effektmål inom förskola och familjedaghem att minst 90 procent av 
föräldrar med barn i förskola skulle i en enkätundersökning under 
2004 vara nöjda eller mycket nöjda med verksamheten med avseende 
på bemötande, verksamhetens dagliga innehåll, information och 
inflytande. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson redovisar en samanställning 
av den enkätundersökning som genomförts med anledning av 
effektmålet. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-03-16      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-03-02 
  
 Bun § 25 
 Au §  15 Dnr 26/2005 617 
 

Redovisning av enkätundersökning rörande 
särskoleverksamheten 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den  
10 december 2003, § 108, anta internbudget för år 2004 och 
flerårsbudget för åren 2005-2006. I internbudget angavs som ett 
effektmål inom området förskoleklass, skolbarnsomsorg och de 
obligatoriska skolformerna, att minst 90 procent av föräldrarna vars 
barn går i särskolan skulle vid en undersökning vara nöjda eller 
mycket nöjda med elevernas möjlighet att planera och påverka det 
egna skolarbetet, föräldrars möjlighet till inflytande över särskolans 
verksamhet samt uppleva att eleverna har en såväl ur organisatorisk 
som verksamhetsmässigt en god eller mycket god kontakt med 
grundskolan. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson redovisar en samanställning 
av den enkätundersökning som genomförts med anledning av 
effektmålen. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-03-16 
  
  
 Bun § 26 
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg informerar om 
utvecklingen inom förvaltningen. 
 
• Den pojke som beviljades hemundervisning av nämnden under 

hösten 2004, beslut den 20 oktober 2004, § 68, fullgör numera sin 
skolplikt i grundskolan. 

• Sommarverksamheten inom förskole- och 
fritidshemsverksamheten kommer att bedrivas veckorna 27-30 
vid Norrgårdens skola. 

• För närvarande har anmälan om behov av förskoleplats perioden 
mars-juli inkommit gällande 52 barn. Till dags dato har nio 
familjer begagnat sig av möjligheten till garantiplats. 

• Projektet Attraktiv skola arrangerade den 3 mars 2005 på 
Skogstorpsskolan en mötesplats för erfarenhetsutbyte,  
Skoltorg 2005. Mötesplatsen innehöll bland annat föreläsningar, 
work-shops och utställningar av aktiviteter i verksamheterna. 
Deltagarantalet uppskattas till 500 personer och arrangemanget 
upplevdes som mycket positivt av de närvarande. 

• Rekrytering av personal till Skogstorpsskolan pågår. 
Rekryteringen omfattar 14 tjänster, till vilka finns 36 internt 
sökande. 

• Nämnden beslutade vid sammanträde den 15 december 2004,  
§ 85, att ett informationsmaterial skulle utformas rörande 
skolornas inriktningar samt förfarande och rättigheter beträffande 
skolbyte. Detta har skett under våren 2005 till barn och ungdomar 
vilka läsåret 2005/2006 skall börja år 6 eller 7. Detta har medfört 
följande elevflöden i dagsläget: 
- 18 elever från Kumlaby skola till Vialundskolan 
- 9 elever från Kumlaby skola till Skogstorpsskolan 
- 4 elever från Vialundskolan till Skogstorpsskolan 
- 3 elever från Skogstorpsskolan till Vialundskolan 
- 2 elever från Kumlaby skola till Örebro kommun 
- 1 elev från Hallsbergs kommun till Vialundskolan 

 
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-03-16 
  
  
 Bun § 27 
     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum 
19/05 Anvisning av plats 

i fritidshem 
SL 2 
kap 9 § 

Birgitta Daréus 041012 

20/05 Tecknande av 
ramavtal med 
Örebro universitet 

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 050108 

21/05 Anvisning av plats 
i fritidshem 

SL 2 
kap 9 § 

Birgitta Daréus 050120 

22/05 Anvisning av plats 
i fritidshem 

SL 2 
kap 9 § 

Birgitta Daréus 050120 

23/05 
– 
33/05 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 050223 

34/05 Anpassad 
studiegång 

GrF kap 
5 § 10 

Gunilla Kalmnäs 050126 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-03-16 
  
  
 Bun § 27, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Kvalitetsredovisning inom skolväsendet 2003 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 25 januari 2005, § 8, 
beslutat anta barn- och utbildningsnämndens förslag till 
kvalitetsredovisning inom skolväsendet 2003. 

  
 

Avsägelse av kommunalt uppdrag – Miodrag Stankovic (m)  

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 25 januari 2005, § 14, 
beslutat bevilja Miodrag Stankovics (m) avsägelse som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. Till ny ersättare utses Maria Haglund 
(m) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

  
 

Avsägelse av kommunalt uppdrag – Tommy Wreeth (s) 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 25 januari 2005, § 12, 
beslutat bevilja Tommy Wreeths (s) avsägelse som ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden samt som ersättare i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott.  

Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden utses ersättaren Eva 
Wilhelmsson (s) och till ny ersättare efter Eva Wilhelmsson utses 
Tommy Wreeth (s). 

  
 

 

 
 

     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-03-16 
  
  
 Bun § 27, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

  
 

Svar på motioner 

 
Kommunstyrelsen arbetskott har vid sammanträde den 8 februari 
2005, § 32, beslutat anta Dan-Åke Mobergs (s) förslag att för 
samtliga obesvarade motioner och medborgarförslag skall finnas ett 
förslag till yttrande färdigt inom 30 dagar. 

  
 

Barn- och utbildningsnämndens resultat år 2004 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde den  
10 februari 2005, § 39, beslutat ge barn- och utbildningskontoret i 
uppdrag att närmare analysera utfallet på driftbudgeten för 
verksamheterna: 
- 09 Budgetreglering m m 
- 40 Förskoleverksamhet 
- 42 Skolbarnsomsorg 
- 43 Förskoleklass 
- 44 Grundskola 

   
 

Avsägelse av kommunala uppdrag – Seija Luukkanen (s) 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 14 februari 2005, § 
20, beslutat bevilja Seija Luukkanens (s) avsägelse som ersättare i 
barn- och utbildning. Ärendet remitteras till valutskottet.  

 
       forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-03-16 
  
  
 Bun § 27, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Statistik från musikskolan läsåret 04/05 

 
Kulturskolechef Mats Öhlund har inkommit med Statistik från 
Musikskolan lå 04/05 med diarienummer 16/2005 613. 

  
 

Inbjudningar till konferenser och seminarier 

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

• Inbjudan till ett möte med temat Bildning och lärande den  
16 augusti 2005 Örebro universitet. 

• Nyfikan barn 2005, program för Barnkulturbiennal i Halmstad 
27-29 april 2005. 

• SIPU anordnar kurs i Stockholm, Leda kommunala 
sammanträden 5-6 april och 14-15 september 2005. 

• Politik, juridik och etik i samspel – hur förenas politisk vilja , 
juridiska krav och etiska hänsyn i kommuner och landsting. 
Spiran Kompetensutveckling AB i Örebro den 28 april 2005. 

• Inbjudan, Rör dig – lär dig. En konferens om fysisk aktivitet, 
idrott och utbildning. Riksidrottsförbundets 
utvecklingscentrum, Bosön 27 april 2005. 

  
 

Lika värde 1/2005 

 
Specialpedagogiska institutet har inkommit med tidningen Lika värde 
nr 1 2005. 
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