
KUMLA KOMMUN   Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  2005-09-08 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 Stadshuset, Kumlarummet torsdagen den 8 september2005,  

klockan 14.00–16.15 
  
Beslutande Katarina Hansson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) 
 Christer Thörner (s) Per Holm (kd) 
 Gun-Britt Ahlin (s) Katrin Tensmyr (fp) 
 Eva Wilhelmsson (s) Mats Hellgren (m) 
 Lennart Eriksson (s), tjg ers Elisabeth Berglund (v) 
 Leif Ahlander (s), tjg ers  
   
Närvarande ej tjg ers Ing-Marie Andersson (s) Kerstin Cederström (fp) 
   
Övriga Annika Hallberg, barn- och utbildningschef 
 Mikael Calmestig, förvaltningsekonom 
 Lars Claeson, sekreterare 
 Gert-Olof Juhrich, rektor. § 45 
 Gunilla Kalmnäs, rektor, § 45-46 
  
Justerare Mats Hellgren 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 45 - 53 
 Lars Claeson  
 
 
Ordförande ............................................. 
 Katarina Hansson 
 
 
Justerare .......................................... 
 Mats Hellgren 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2005-09-08 
 

Datum för uppsättande 2005-09-13 Datum för nedtagande 2005-10-07 
 

Förvaringsplats Barn- och utbildningskontoret, Stadshuset 
  
 
Underskrift 

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

 Ulla Asker 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-08 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-08-24 
  
 Bun § 45 
 Au §  39 Dnr 19/2005 611 
 

Betygsstatistik 

Ärendebeskrivning Plan för skolverksamheterna i Kumla kommun, beslutad av 
kommunfullmäktige den 26 januari 2004, § 5, anger att 
”Betygsstatistik från föregående läsårs skolår 8 och 9 skall redovisas 
till barn- och utbildningsnämnden i augusti/september varje år” 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar 
statistiksammanställning över betygen åren 1998-2005. 
 

Förslag Per Holm (kd) föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att utse 
en arbetsgrupp vars uppgift blir att analysera orsakerna till den 
presenterade betygsstatistikens resultat utifrån ett flertal perspektiv i 
allmänhet och pedagogik- och könsperspektiv i synnerhet. 
Arbetsgruppen skall innehålla såväl rektorer som nämndpolitiker 
samt presentera en rapport till nämnden senast vid sammanträdet den 
14 december 2005. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta enligt Per Holms 
förslag samt godkänna sammanställningen av betygsstatistik. 
 

Arbetsutskottets beslutar Uppdra åt barn- och utbildningschef Annika Hallberg att vid 
nämndens sammanträde den 8 september 2005 presentera ett förslag 
på personer som skall ingå i en eventuell arbetsgrupp enligt  
Per Holms förslag. 
 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg presenterar ett förslag till 
arbetsgrupp som inbegriper rektor på Vialundskolan  
Gert-Olof Juhrich, rektor på Kumlaby skola 6-9 Percy Hindorf,  
rektor på Skogstorpsskolan Gunilla Kalmnäs och 
utredningssekreterare Anders Andersson samt en representant från 
socialdemokraternas/vänsterpartiets grupp och en representant från 
den borgerliga gruppen. 
 

Förslag Christer Thörner(s) föreslår att Katarina Hansson (s) skall ingå i 
arbetsgruppen. 
 
Mats Hellgren(m) och Katrin Tensmyr (fp) föreslår att Per Holm (kd) 
skall ingå i arbetsgruppen. 
 

 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-08 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-08-24 
  
 Bun § 45, forts 
 Au §  39 Dnr 19/2005 611 
 

Betygsstatistik, forts 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
samt att arbetsgruppen skall bestå av rektor på Vialundskolan  
Gert-Olof Juhrich, rektor på Kumlaby skola 6-9 Percy Hindorf,  
rektor på Skogstorpsskolan Gunilla Kalmnäs, utredningssekreterare 
Anders Andersson, Katarina Hansson (s) och Per Holm (kd). 
Sammankallande skall vara Anders Andersson. 
_________ 
 

Expediering Områdeschefer 
Rektorer 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-08 
  
  
 Bun § 46 
     
 

 

  
  
  



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  

5

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-08 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-08-24 
  
 Bun § 47 
 Au §  37 Dnr 131/2004 600 
 

Ekonomisk rapport 

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

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig presenterar en rapport över 
den ekonomiska situationen inom nämnden per den 26 augusti 2005. 
Rapporten prognostiserar att nämnden kommer uppnå ett resultat  
år 2005 som överensstämmer med budget. 
 

Nämnden beslutar Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna rapporten. 
_________ 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-08 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-08-24 
  
 Bun § 48 
 Au §  38 Dnr 131/2005 600 
 

Delårsbokslut  

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig presenterar förslag till 
delårsbokslut för barn- och utbildningsnämnden per den 31 juli 2005. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreliggande förslag till 
delårsbokslut. 
 

Förslag Per Holm (kd) föreslår att barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt 
barn- och utbildningschef Annika Hallberg att utvärdera barn- och 
utbildningsförvaltningens samarbete och samverkan avseende 
ekonomi och verksamhet med övriga förvaltningar i kommunen. 
Utvärderingen skall presenteras under våren 2006 och vara ett 
underlag för budgetarbetet. 
 
Katarina Hansson (s) föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
uppdrar åt barn- och utbildningschef Annika Hallberg att utarbeta 
förslag till hur en utvärdering skall genomföras som belyser barn- och 
utbildningsförvaltningens samarbete och samverkan med övriga 
förvaltningar i kommunen. Förslaget presenteras vid det 
partigemensamma gruppmötet den 21 september 2005. Vidare ges 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott delegation till beslut i 
ärendet vid sammanträde den 5 oktober 2005. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna förslaget till 
delårsbokslut samt enligt Katarina Hanssons förslag.. 
_________ 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-08 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-08-24 
  
 Bun § 49 
 Au §  39 Dnr 76/2005 613 
 

Utredning, gitarr- och rockprojekt 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 25 maj 2005, § 43, uppdra åt barn- och utbildningschef  
Annika Hallberg att utreda hur gitarr- och rockprojekt påverkar 
aktörer vilka arrangerar likartade projekt. 
 
Barn- och utbildningschef Annika Hallberg och  
kulturskolechef Mats Öhlund presenterar en utredning i enlighet med 
barn- och utbildningsnämndens beslut. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner utredningen. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-08 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-08-24 
  
 Bun § 50 
 Au §  40 Dnr 49/2005 600 
 

Rapport om delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 25 
maj 2005, § 36, att ge ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
beslutanderätt å nämndens vägnar under sommaren 2005 samt att 
rapport över tagna beslut i delegation under denna period skulle 
redovisas till nämnden vid dagens sammanträde. 
 
Följande beslut har tagits i delegation: 
 
 
 
2005-07-27 Yttrande över förslag till detaljplaneförslag för  
kvarteret Dykaren (Dnr 23/2005 600). 
 
 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 
 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-08 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-08-24 
  
 Bun § 50, forts 
 Au §  40 Dnr 49/2005 600 
 

Rapport om delegationsbeslut, forts 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-08 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-08-24 
  
 Bun § 51 
 Au §  41 Dnr 75/2005 600 
 

Ändrad tid för sammanträde i arbetsutskottet 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse 
daterad den 10 augusti 2005, att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar om att ändra tid för sammanträde i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott från onsdagen den  
2 november 2005 till fredagen den 28 oktober 2005, klockan 08.30. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 

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

Expediering Kansliavdelningen 
Växeln 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-08 
  
  
 Bun § 52 
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg informerar om 
utvecklingen inom förvaltningen. 
 
• Ett webbaserat journalsystem har inköpts till skolhälsovården.  
• Samtliga förändringar i elevflöden som genererats av etableringen 

av Skogstorpsskolan har från och med innevarande läsår 
genomförts. 

• För närvarande finns inga anmälda behov om förskoleplats för 
barn som inte kan tillgodoses vid önskad tidpunkt. 

• Kommunens rektorer har genomfört en utbildning i systematiskt 
brandskyddsarbete. 

 
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-08 
  
  
 Bun § 53 
     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum
70/05 Mottagande av 

elev i grund-
särskolan 

SL kap 
3 § 6 

Maud Frimodig 050524 

71/05– 
97/05 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 050525 

98/05 Uppskjuten 
skolstart 

SL kap 
3 § 7 

Maud Frimodig 050527 

99/05 Avstängning från 
fritidshemsplats 

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 050601 

100/05
–
114/05 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 050623 

115/05 Skolstart vid åtta 
års ålder 

SL 3 
kap § 7 

Liselott Broman 
Huss 

050629 

116/05 Utökad vistelse i 
förskolan 

SL 2 
kap §9 

Liselott Broman 
Huss 

050701 

117/05
– 
140/05 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 050720 

141/05 Ledighet för elev 
mer än 10 dagar 

GrF 6 
kap § 8 

Inger Rohlén 050818 

 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-08 
  
  
 Bun § 53, forts 
     

 Meddelanden, forts 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum
142/05
–
163/05 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 050824 

164/05 Anvisning av plats 
inom kommunen 
då barnet behöver 
särskilt stöd 

SL 2 
kap § 9 

Inger Rohlén 050818 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-08 
  
  
 Bun § 53, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Förslag till barnbokslut 2004 för Kumla kommun 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2005, § 66, 
beslutat godkänna utredargruppens sammanställning av 
förvaltningarnas redovisningar till barnbokslut för 2004. 

  
 

Personalekonomisk redovisning 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 13 juni 2005, § 79, 
beslutat godkänna den personalekonomiska redovisningen som 
kommunledningskontoret sammanställt. 

  
 

Samverkan för att stärka barnperspektivet 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde  
den 14 juni 2005, § 42, beslutat att Kumla kommun är intresserade av 
att delta i ett samarbetsprojekt med Rädda Barnen. I ett sådant 
samarbete vill Rädda Barnen bland annat bidra till att tydliggöra läget 
i kommunen vad gäller barnkonventionens genomförande. 

  
 

Sammanträdesprotokoll från Sydnärkes utbildningsförbund SUF

 
Sydnärkes utbildningsförbund SUF har inkommit med 
sammanträdesprotokoll i direktion från den 16 juni 2005. 

 
 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-08 
  
  
 Bun § 53, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

  
 

Domslut från Länsrätten i Örebro län 

 
Länsrätten i Örebro län har inkommit, den 14 juli 2005, med domslut 
i ärende med diarienummer 81/2003 623 rörande taxiresor för ett 
förskolebarn. Länsrätten avslår överklagandet.  

  
 

Inbjudningar till konferenser och seminarier 

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

• Kommunförbundet Örebro län inbjuder till Loka Möte  
den 1-2 december 2005. 

• Komrevs utbildningskatalog för hösten 2005 

• Att ta kommandot – seminarium för dig som styr och leder. 
Inbjudan från Jurark AB. 

• Leda kommunala sammanträden. Inbjudan från SIPU 

• Allas lika rätt till arbete och utbildning. Sveriges 
Vägledarförenings rikskonferens 21-22 oktober. 

• Inför valet 2006 – hur främjar vi demokrati och motverkar 
antidemokratiska krafter? Länsnätverket 

• Skolhälsovårdsforum den 23 september 2005, IMR Institutet 
för Medicinsk rätt AB. 

• Utbildningsdag för skolpolitiker från PeLun utbildning. 

 
_______________ 
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