
KUMLA KOMMUN   Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  2005-04-20 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 Stadshuset, Kumlarummet onsdagen den 20 april 2005,  

klockan 14.00–14.40 
  
  
Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Helena Larserö (c), tjg ers 
 Katarina Hansson (s) Per Holm (kd) 
 Christer Thörner (s) Katrin Tensmyr (fp) 
 Gun-Britt Ahlin (s) Maria Haglund (m), tjg ers 
 Eva Wilhelmsson (s) Elisabeth Berglund (v) 
 Kristina Davidsson (s)   
   
   
Närvarande ej tjg ers Leif Ahlander (s) Kerstin Cederström (fp) 
   
Övriga Annika Hallberg, barn- och utbildningschef 
 Ronnie Petterson, stf förvaltningschef 
 Mikael Calmestig, förvaltningsekonom 
 Anders Andersson, sekreterare 
  
 
Justerare Katrin Tensmyr 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 28 - 33 
 Anders Andersson  
 
 
Ordförande ............................................. 
 Björn Eriksson 
 
 
Justerare .......................................... 
 Katrin Tensmyr 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2005-04-20 
 

Datum för uppsättande 2005-04-26 Datum för nedtagande 2005-05-20 
 

Förvaringsplats Barn- och utbildningskontoret, Stadshuset 
  
 
Underskrift 

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

 Ulla Asker 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-20 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-04-07 
  
 Bun § 28 
 Au §  25 Dnr 131/2004 600 
 

Ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig lämnar rapport över den 
aktuella ekonomiska situationen inom barn- och utbildningsnämnden 
per den 30 mars 2005. 

 
Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 

 
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag. 
_________ 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Utdragsbestyrkande 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-20 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-04-07 
  
 Bun § 29 
 Au §  26      Dnr 42/2005 600 
 

Redovisning av enkätundersökning rörande elevinflytande 

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 att vid en mätning under 2004 skulle eleverna uppleva ett 
större inflytande än vad som framkom vid 2001-års undersökning. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson redovisar en 
sammanställning av den enkätundersökning som genomförts med 
anledning av effektmålet. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner sammanställningen. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-20 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-04-07 
  
 Bun § 30 
 Au §  27 Dnr 38/2005 600 
 

Kontaktpolitikerorganisation och val 

Ärendebeskrivning Inom barn- och utbildningsnämnden finns en 
kontaktpolitikerorganisation i syfte att skapa en närmare kontakt 
mellan den politiska organisationen och verksamheterna. 
 
Under en tid har framkommit synpunkter på att 
kontaktpolitikerorganisationen inte fungerar tillfredställande.  
I anledning av detta presenterar utredningssekreterare  
Anders Andersson ett förslag till reviderad 
kontaktpolitikerorganisation. Därtill finns förslag till kontaktpolitiker 
utifrån den föreslagna organisationen. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt utredningssekreterare Anders Andersson att revidera 
befintligt förslag samt att hänskjuta ärendet till barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar hänskjuta ärendet till 
nästkommande sammanträde. 
_________ 
 

Expediering Områdeschefer 
Rektorer 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-20 
  
  
 Bun § 31 
   Dnr 45/2005 600 
 

Samråd, detaljplan för del av kvarteret Köpmannen 

Ärendebeskrivning Stadsarkitektavdelningen inkom den 8 april 2005 med samråd 
rörande detaljplan för del av kvarteret Köpmannen i centrala Kumla. 
Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra utökade 
butikslokaler för ICA Kvantum i kvarteret Köpmannen.  
Marken utgörs idag av parkeringsplatser. 
 
Synpunkter på förslaget till detaljplan skall vara miljö- och 
byggnadsnämnden tillhanda senast den 29 april 2005. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra åt barn- och 
utbildningschef Annika Hallberg att avge synpunkter å nämndens 
vägnar utifrån den av nämnden förda diskussionen. 
_________ 
 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-20 
  
  
 Bun § 32 
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg informerar om 
utvecklingen inom förvaltningen. 
 
• Norrgårdens förskola har erhållit 65 000 kronor från Delegationen 

för jämställdhet i förskolan för ett projekt kring jämställdhet i 
förskolan. 

• Vialundskolan har inlett ett matematikprojekt vars syfte är att 
synliggöra matematiken genom bland annat göra abstrakt 
matematik logisk. 

• För närvarande har anmälan om behov av förskoleplats inkommit 
gällande 21 barn till den 31 juli, 111 barn till augusti månad,  
23 barn till den 30 september och 2 barn till den 31 oktober. 

• Officiell invigning av Skogstorpsskolan kommer att ske vecka 34.
• Intresset för Skogstorpsskolan är mycket stort, bland annat 

förekommer ett stort antal studiebesök. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-20 
  
  
 Bun § 33 
     

 
Meddelanden 

 
Beslut av arbetsutskottet 

 
Au § 28 Ansökan om fritidshemsplats i annan kommun 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-20 
  
  
 Bun § 33 
     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum
35/05 Anpassad 

studiegång 
GrF kap 
5 § 10 

Gunilla Kalmnäs 050315 

36/05 Anpassad 
studiegång 

GrF kap 
5 § 10 

Gunilla Kalmnäs 050317 

37/05 Ledighet mer än 
10 dagar 

GrF kap 
6 § 8 

Birgitta Daréus 050318 

38/05 
– 
49/05 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 050323 

50/05 Anvisning av 
fritidshemsplats 

SL kap 
2 § 9 

Maud Frimodig 050330 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-20 
  
  
 Bun § 33 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Budgetanvisningar för budget 2006 och flerårsbudget 2007-2008 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 mars 2005, § 28, 
beslutat anta förslag till budgetanvisningar för budget 2006 och 
flerårsbudget 2007-2008. 

  
 

Barn- och utbildningsnämndens resultat år 2004 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde  
den 10 februari 2005, § 39, om närmare analys av utfallet på barn- 
och utbildningsnämndens driftbudget. Begärda bokslutsanalysen 
presenterades vid sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott den 
10 mars 2005 § 75. 

 

  
 

Medborgarförslag angående samordning av planeringsdagarna 
inom förskolan 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 14 mars 2005, § 24, 
beslutat anta barn- och utbildningschef Annika Hallbergs förslag till 
yttrande över medborgarförslag angående samordning av 
planeringsdagarna inom förskolan. Medborgarförslaget anses därmed 
vara besvarat. 

 
 
 
 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-20 
  
  
 Bun § 33 
     

 
Meddelanden, forts 

  
 

Mats Hellgrens motion angående dagbarnvårdarna 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 14 mars 2005 § 27 
beslutat avslå Mats Hellgrens motion avseende dagbarnvårdarna. 

  
 

Peter Agerhälls och Katrin Tensmyrs motion angående 
jämställdhetsplaner i förskolan 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 14 mars 2005, § 28, 
beslutat avslå Peter Agerhälls och Katrin Tensmyrs motion angående 
jämställdhetsplaner i förskolan. 

  
 

Förslag till plan-, bygg- och bostadsprogram 2005-2007 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 14 mars 2005, § 29, 
beslutat anta förslaget till plan-, bygg-, och bostadsprogram för åren 
2005-2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-20 
  
  
 Bun § 33 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Överföring av budgetavvikelser i bokslut för år 2004 till budget 
för år 2005 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 14 mars 2005, § 30, 
beslutat enligt ekonomichef Ronnie Salomonssons förslag att netto  
1 749 000 kronor av 2004 års budgetavvikelse överförs till 2005 års 
budget. Under förutsättningen att kommunfullmäktige beslutar enligt 
förslaget överförs kommunstyrelsens 19 000 kronor till 
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

   
 

Ombudgeteringar av investeringar från år 2004 till budget för år 
2005 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 14 mars 2005, § 31 
beslutat bifalla ekonomichef Ronnie Salomonssons förslag att 
investeringar från 2004 till 2005 års budget sker enligt bilagd 
förteckning med sammanlagt 10 352 000 kronor. 

   
 

Fyllnadsval efter Seija Luukkanen 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 14 mars 2005, § 35 
beslutat bifalla valutskottets ordförande Marianne Arvidssons (s) 
förslag att Lennart Eriksson (s) utses till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 

   
 
 
 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-20 
  
  
 Bun § 33 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Sammanträdesprotokoll från Sydnärkes utbildningsförbund SUF

 
Sydnärkes utbildningsförbund SUF har inkommit med 
sammanträdesprotokoll i direktion från den 3 mars 2005. 

  
 

Inbjudningar till konferenser och seminarier 

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

• Futures applåder Kafka 3G en nationell konferens för 
offentlig och privat sektor den 13 juni 2005 i Arboga. 
Konferensen är ett samarbete mellan Regionutveckling, 
Örebroläns landsting och Kommunförbundet, Örebro län  

• Örebro läns Bildningsförbund inbjuder till miniseminarium 
kring folkhälsofrågor den 21 april i Örebro. Hotet mot 
folkhälsan – folkbildningens möjligheter? 

 _________________ 
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