
KUMLA KOMMUN   Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  2005-10-19 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

                                                                                                                          
 Kumlaby skola onsdagen den 19 oktober2005,  

klockan 14.00–16.30 
  
Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Kerstin Cederström (fp), tjg ers 
 Katarina Hansson (s) Per Holm (kd) 
 Christer Thörner (s) Katrin Tensmyr (fp) 
 Gun-Britt Ahlin (s) Mats Hellgren (m) 
 Eva Wilhelmsson (s) Josef Majersky (s), tjg ers 
 Kristina Davidsson (s)  
   
Närvarande ej tjg ers Ing-Marie Andersson (s) Maria Haglund (m), §§ 54-60 
 Leif Ahlander (s)  
   
Övriga Annika Hallberg, barn- och utbildningschef 
 Mikael Calmestig, förvaltningsekonom, §§ 54-58 
 Anders Andersson, sekreterare 
 Susanne Eriksson, personalsekreterare 
 Roland Andersson, rektor. § 54 
  
Justerare Katarina Hansson 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 54 - 67 
 Anders Andersson  
 
 
Ordförande ............................................. 
 Björn Eriksson 
 
 
Justerare .......................................... 
 Katarina Hansson 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 

Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2005-10-19 
 

Datum för uppsättande 2005-10-25 Datum för nedtagande 2005-11-17 
 

 
Förvaringsplats Barn- och utbildningskontoret, Stadshuset 
  
 
Underskrift 

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

 Ulla Asker 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-10-19 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-10-05 
  
 Bun § 54 
 Au §  47 Dnr 89/2005 600 
 

Ansökan om utvecklingspengar till Malmens skola 

Ärendebeskrivning Rektor Roland Andersson har i en skrivelse daterad den 13 juni 2005 
ansökt om 46 000 kronor för att starta ett arbetslagsutvecklingsarbete 
vid Malmens skola. Ansökan avser medel från konto 58110, 
verksamhet 105000 och ansvar 500000, vilket är budgeterade medel 
för barn- och utbildningsnämnden till utvecklingsarbete.  
I internbudget för år 2005 upptar detta konto 25 000 kronor, dock 
beslutades vid sammanträde den 25 maj 2005, § 34, att tillföra kontot 
ytterligare 200 000 kronor. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beviljar Malmens skola 46 000 kronor 
enligt ansökan. Malmens skola skall till nämnden presentera en 
uppföljning av det arbetslagsutvecklingsarbete som genomförs av 
beviljade medel. 
_________ 
 

Expediering Rektor Roland Andersson, Malmens skola 
Förvaltningsekonom Mikael Calmestig 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-10-19 
  
  
 Bun § 55 
     
 

Personalsekreteraren informerar 

Ärendebeskrivning Personalsekreterare Susanne Eriksson informerar om utvecklingen 
inom personalområdet. Informationen består bland annat av 
statistiska uppgifter rörande frånvaron inom förvaltningen på grund 
av sjukdom. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-10-19 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-10-05 
  
 Bun § 56 
 Au §  52 Dnr 100/2005 600 
 

Utredning rörande kompetensutveckling genom arbetsväxling 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 25 maj 2005, § 42, att uppdra åt barn- och utbildningschef 
Annika Hallberg att utreda möjligheterna till och behovet av 
kompetensutveckling inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter genom arbetsväxling. 
 
Barn- och utbildningschef Annika Hallberg, områdeschef Marie Kilk 
och personalsekreterare Susanne Eriksson presenterar en utredning 
utifrån de av nämnden angivna intentionerna. I denna föreslås att två 
olika former av arbetsväxling genomförs, en med tidsmässigt kortare 
arbetsväxling med ett större antal deltagare och en arbetsväxling 
under en längre period med ett färre antal deltagare. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag 
samt godkänner utredningen. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-10-19 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-10-05 
  
 Bun § 57 
 Au §  42 Dnr 131/2004 600 
 

Ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig lämnar rapport över den 
aktuella ekonomiska situationen per den 28 september 2005 inom 
barn- och utbildningsnämnden. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-10-19 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-10-05 
  
 Bun § 58 
 Au §  43 Dnr 72/2004 600 
 

Redovisning av enkätundersökning rörande kunskap och lärande

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 9 september 2004, § 52, att fastslå en plan för upprättandet av 
kvalitetsredovisningar åren 2004-2007. I planen anges att under år 
2004 skall en uppföljning ske av kunskapsprocessen. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar en 
sammanställning av den enkätundersökning som genomförts i 
uppföljningsarbetet av kunskapsprocessen. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-10-19 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-10-05 
  
 Bun § 59 
 Au §  44 Dnr 98/2005 611 
 

Redovisning av resultaten av diagnostiskt material för de tidigare 
skolåren och nationella proven i skolår 5 åren 2000-2005 

Ärendebeskrivning Plan för skolverksamheterna i Kumla kommun, beslutad av 
kommunfullmäktige den 26 januari 2004, § 5, fastslår att ”De 
diagnostiska materialen i svenska och matematik för de tidigare 
skolåren skall användas i hela kommunen. I skolår 2 skall en mätning 
genomföras som anger antal och andel barn som inte bedöms uppnå 
målen. De nationella kunskapsproven i år 5 skall genomföras i hela 
kommunen. Resultaten vad gäller såväl skolår 2 som 5, skall varje år 
redovisas till barn- och utbildningsnämnden och vara underlag för 
fortsatt utvecklingsarbete.” 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson redovisar, i enlighet med 
Plan för skolverksamheterna i Kumla kommun, en sammanställning 
över resultaten av de diagnostiska materialen vad gäller skolår 2  
åren 2000-2005 och en sammanställning över de nationella proven 
för skolår 5 åren 2000-2005. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningarna. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-10-19 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-10-05 
  
 Bun § 60 
 Au §  45 Dnr 90/2005 619 
 

Utredning rörande familjedaghemsverksamhetens medverkan i 
resursfördelningssystem 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 20 oktober 2004, § 60, att ett nytt resursfördelningssystem inom 
förskolan skulle tillämpas från och med den 1 januari 2005. Vidare 
beslutade nämnden att uppdra åt rektor Liselott Broman Huss och 
utredningssekreterare Anders Andersson att utreda möjligheterna 
inbegripa familjedaghemmen i det nya resursfördelningssystemet. 
 
Rektor Liselott Broman Huss och utredningssekreterare  
Anders Andersson presenterar en utredning i enlighet med nämndens 
beslut. Utifrån denna utredning föreslås nämnden besluta att inte 
inom familjedaghemsverksamheten tillämpa rådande 
resursfördelningssystem inom förskoleverksamheten utan vidhålla 
befintligt resursfördelningssystem för familjedaghemsverksamheten. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-10-19 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-10-05 
  
 Bun § 61 
 Au §  46 Dnr 84/2005 600 
 

Remiss, kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar under  
20 år 

Ärendebeskrivning Sydnärkes Utbildningsförbund (SUF) har utarbetat förslag till rutiner 
för samverkan kring ungdomar under 20 år som ej är 
gymnasiestuderande. I en skrivelse från SUF daterad  
den 1 september 2005, ges barn- och utbildningsnämnden möjligheter 
till att ge synpunkter på förslaget. Eventuella synpunkter skall vara 
SUF tillhanda senast den 18 november 2005. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt utredningssekreterare Anders Andersson att utarbeta ett 
förslag till remissvar. Förslaget skall presenteras i samband med barn- 
och utbildningsnämndens sammanträde den 19 oktober 2005. 
 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till 
remissvar. 
 

Nämndens beslut Uppdra åt utredningssekreterare Anders Andersson att revidera 
föreliggande förslag till remissvar samt hänskjuta ärendet till barn- 
och utbildningsnämndens sammanträde den 16 november 2005. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-10-19 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-10-05 
  
 Bun § 64 
 Au §  53 Dnr 23/2005 600 
 

Utställning, detaljplan för kvarteret Dykaren (Länsmansskogen) 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 15 september 2005, inkommit 
med en kungörelse om utställning av förslag till detaljplan för 
kvarteret Dykaren (Länsmansskogen). Detaljplaneförslagets syfte är 
att bygga bostäder i parkdelen av kvarteret Dykaren 
(Länsmansskogen). 
 
Barn- och utbildningsnämnden har framfört synpunkter på 
detaljplaneförslaget dels vid programsamråd, barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 16 mars 2005, § 18, dels vid 
samråd, delegationsbeslut den 27 juli 2005, barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 8 september 2005, § 50. 
 
Synpunkter på detaljplaneförslaget skall vara miljö- och 
byggnadsnämnden tillhanda senast den 7 oktober 2005. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hänvisa till tidigare 
framförda synpunkter i ärendet. 
 

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

Expediering Miljö- och byggandsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-10-19 
  
  
 Bun § 65 
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg informerar om 
utvecklingen inom förvaltningen. 
 
• Det av kommunen anlitade revisionsföretaget Deloitte genomför 

för närvarande en revision avseende arvoden, representation, 
eventuell jävssituationer med mera inom såväl nämnden som 
förvaltningen. 

• Arbetsmiljöverket har inkommit med meddelande med anledning 
av barn- och utbildningsförvaltningens svar på frågor i samband 
med inspektion av rektorernas arbetssituation. Arbetsmiljöverket 
har inga invändningar mot svaret men avser göra ett 
uppföljningsbesök under senare delen av 2005. 

• Arbetsmiljöverket har den 27 september 2005 besökt  
Lillhedens förskola för arbetsmiljöutredning med anledning av 
anmäld arbetsskada 

• För närvarande finns ignen nominering till 2005 års pedagogiska 
pris. 

• Vid kommande Café-Bun beräknas följande ämnen tas upp:  
16 november 2005-administrationens verksamhet,  
14 december 2005-betygsgruppens arbete och  
8 februari 2006-Förskolan Björnens verksamhet. 

• Rektor Gert-Olof Juhrich, Vialundskolan har sagt upp sig från sin 
tjänst. Gert-Olof Juhrich arbetar till och med den  
31 december 2005. 

 
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-10-19 
  
  
 Bun § 66 
     
 

Organisering vad gäller APU-platser 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson har i en skrivelse daterad 
den 19 oktober 2005, påtalat att det föreligger vissa problem för 
Sydnärkes Utbildningsförbund (SUF) att finna platser för skolans 
elever vad gäller arbetsplatsförlagd utbildning (APU). 
 

Förslag Per Holm (kd) föreslår att barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt 
barn- och utbildningschef Annika Hallberg att utarbeta och presentera 
en organisation inom barn- och utbildningsförvaltningen som medför 
att platser inom förvaltningen med kort varsel skall kunna erbjudas 
elever vilka går utbildning på SUF och som önskar detta inom 
gymnasieskolans utbildningsdel arbetsplatsförlagd utbildning. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Per Holms förslag. 
_________ 
 

Expediering Barn- och utbildningschef Annika Hallberg 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-10-19 
  
  
 Bun § 67 
     

 
Meddelanden 

 
Beslut av arbetsutskottet 

 
Au § 49 Ansökan om fritidshemsplats i Örebro kommun 

  
 

Beslut av arbetsutskottet 

 
Au § 50 Plan för utvärdering av barn- och utbildningsförvaltningens 
samarbete och samverkan med övriga förvaltningar i kommunen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-10-19 
  
  
 Bun § 67, forts 

     

 Meddelanden, forts 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum
165/05 Anvisning av plats 

inom kommunen 
då barnet behöver 
särskilt stöd 

SL 2 
kap § 9 

Inger Rohlén 050902 

166/05 Anvisning av plats 
inom kommunen 
då barnet behöver 
särskilt stöd 

SL 2 
kap § 9 

Inger Rohlén 050916 

167-
186/05 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 050921 

187/05 Ledighet för elev 
mer än 10 dagar 

GrF 6 
kap § 8 

Inger Rohlén 051010 

188/05 Anvisning av plats 
inom kommunen 
då barnet behöver 
särskilt stöd 

SL 2 
kap § 9 

Inger Rohlén 051010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-10-19 
  
  
 Bun § 67, forts 

     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Delårsrapport för Kumla kommun samt budgetprognos och 
nämndernas månadsrapporter 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 19 september 2005,  
§ 91, beslutat godkänna delårsrapporterna, budgetprognos och 
nämndernas månadsrapporter. 

  
 

Angående granskning av nämndernas internkontroll 

 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kumla kommun 
kommer Deloitte att genomföra en granskning avseende 
socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens internkontroll. 

  
 

Kommunblad med jämförelsetal för huvudmän 

 
Skolverket har inkommit med Kommunblad med jämförelsetal för 
huvudmän. Kommunbladet innehåller några av de jämförelsetal som 
publiceras i rapporten Jämförelsetal för huvudmän – förskole-
verksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning, Del 2, 
2005 

 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-10-19 
  
  
 Bun § 67, forts 

     

 
Meddelanden, forts 

  
 

Nyhets brev www.skolverket,se 

 
Skolverket har inkommit med en påminnelse om att Skolverkets 
nyhetsbrev numera endast ges ut på deras webbplats. Det går också 
att anmäla sin e-postadress via www.skolverket.se för att inte missa 
viktig information. 

  
 

Inbjudningar till konferenser och seminarier 

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

• Myndigheten för skolutveckling och rfsu inbjuder till 
heldagskonferens med anledning av att sex- och 
samlevnadsundervisningen fyller 50 år. 

• Stockholm Mälarregionen inbjuder till en heldag om 
kompetensförsörjning och regionsförstoring i Stockholm-
Mälarregionen, ”Särklass eller världsklass?” 

 
_____________ 

 

http://www.skolverket.se/
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