
KUMLA KOMMUN   Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  2005-12-14 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 Stadshuset, Kumlarummet onsdagen den 12 december 2005,  

klockan 14.00–16.00 
  
Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Kerstin Cederström (fp) tjg ers, §§ 80-85 
 Katarina Hansson (s) Per-Arne Mårstad (c), §§ 86-87 
 Christer Thörner (s) Per Holm (kd) 
 Gun-Britt Ahlin (s) Katrin Tensmyr (fp) 
 Leif Ahlander (s), tjg ers Mats Hellgren (m) 
 Kristina Davidsson (s) Josef Majesky (s), tjg ers 
   
Närvarande ej tjg ers Ing-Marie Andersson (s) Maria Haglund (m) 
 Kerstin Cederström (fp), §§ 86-87  
 
Övriga Annika Hallberg, barn- och utbildningschef 
 Mikael Calmestig, förvaltningsekonom 
 Anders Andersson, sekreterare 
  
  
Justerare Kristina Davidsson 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 80 - 87 
 Anders Andersson  
 
 
Ordförande ............................................. 
 Björn Eriksson 
 
 
Justerare .......................................... 
 Kristina Davidsson 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2005-12-14 
 

Datum för uppsättande 2005-12-20 Datum för nedtagande 2006-01-13 
 

Förvaringsplats Barn- och utbildningskontoret, Stadshuset 
  
Underskrift  

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

 Ulla Asker 
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Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2005-12-14 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-12-01 
  
 Bun § 80 
 Au §  59 Dnr 131/2004 600 
 

Ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig lämnar rapport över den 
aktuella ekonomiska situationen per den 30 november 2005 inom 
barn- och utbildningsnämnden. Rapporten prognostiserar att nämnden 
kommer uppnå ett resultat år 2005 uppgående till ett överskott med 
300 000 kronor i förhållande till budget. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten.
_________ 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-12-14 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-12-01 
  
 Bun § 81 
 Au §  60 Dnr 55/2005 600 
 

Internbudget för år 2006 samt attestförteckning 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg och  
förvaltningsekonom Mikael Calmestig presenterar förslag till 
internbudget för år 2006. Därtill presenteras förslag till 
attestförteckning. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till 
internbudget för år 2006 samt attestförteckning. 
 

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

Expediering Ekonomiavdelningen + handling 
Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-12-14 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-12-01 
  
 Bun § 82 
 Au §  61 Dnr 122/2005 600 
 

Handlingsprogram för utvecklad samverkan mellan skola, 
arbetsliv och näringsliv 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 3 februari 2005, § 8, uppdra åt barn- och utbildningschef  
Annika Hallberg att utarbeta ett handlingsprogram för SSA-rådet 
(Skola, Samhälle, Arbetsliv). En arbetsgrupp inom  
SSA-rådet har tillsammans med representanter för  
Sydnärkes Utbildningsförbund (SUF) utarbetat ett förslag till 
handlingsplan som avser organisering, arbetsinriktning samt 
utvärdering inklusive analys. 
 

Arbetsutskottet  
Förslag Katarina Hansson föreslår att arbetsutskottet beslutar föreslå barn- 

och utbildningsnämnden att anta föreliggande förslag till 
handlingsplan. 
 
Per Holm (kd) föreslår att arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att återremittera förslaget till arbetsgruppen 
inom SSA-rådet. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till 
handlingsplan. 
 

Reservationer Per Holm (kd) och Mats Hellgren (m) reserverar sig till förmån för 
Per Holms förslag. 
 

Nämnden  
Förslag Per Holm (kd) föreslår att nämnden beslutar enligt det av honom 

framförda förslaget i arbetsutskottet. 
 
Katarina Hansson (s) föreslår att nämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 

Nämnden beslutar Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 

 
 
 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-12-14 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-12-01 
  
 Bun § 82, forts 
 Au §  61 Dnr 122/2005 600 
 

Handlingsprogram för utvecklad samverkan mellan skola, 
arbetsliv och näringsliv. forts 

Reservationer Per Holm (kd), Katrin Tensmyr (fp), Kerstin Cederström (fp) och 
Mats Hellgren (m) reserverar sig till förmån för Per Holms förslag. 
_________ 
 

Expediering SSA-rådet 
Sydnärkes Utbildningsförbund, Hallsberg + handling 
Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-12-14 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-12-01 
  
 Bun § 83 
 Au §  63 Dnr 126/2005 608 
 

Läs- och arbetsårets förläggning 2006/2007 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till läs- 
och arbetsårets förläggning 2006/2007. 
 

Arbetsutskottets förslag Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämnden beslutar Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
_________ 
 

Expediering Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 
Områdeskontor + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-12-14 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-12-01 
  
 Bun § 84 
 Au §  65 Dnr 118/2005 610 
 

Ansökan om medel för utveckling av undervisningen i natur och 
friluftsliv 

Ärendebeskrivning Kent Andersson, Britt Eklöf, Hanna Hansson och Hasse Källén, 
personal vid Skogstorpsskolan, har i en ansökan daterad  
den 17 november 2005, ansökt om medel för att utveckla 
undervisningen i natur och friluftsliv. Ansökta medel skall användas 
för att skissa på en handlingsplan för Skogstorpsskolan i det aktuella 
ämnet. Målet med handlingsplanen skall vara att samtliga barn från 
förskoleklass till år 9 erhåller möjlighet till fysisk aktivitet varje dag. 
 

Arbetsutskottets beslut Begära förtydligande av ansökan från de sökande till barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 14 december 2006 samt 
hänskjuta ärendet till detta tillfälle. 
 

Ärendebeskrivning Förtydligande har ej inkommit till dagens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beviljar 9 000 kronor till 
utvecklingsprojektet. Dessa medel skall anslås ur budgeterade medel 
för barn- och utbildningsnämnden till utvecklingsarbete  
(Konto 58110, Verksamhet 105000 och Ansvar 500000). Därtill skall 
en utvärdering av projektet redovisas till nämnden efter det har 
slutförts. 
_________ 
 

Expediering Kent Andersson, Skogstorpsskolan 
Britt Eklöf, Skogstorpsskolan 
Hanna Hansson, Skogstorpsskolan 
Hasse Källén, Skogstorpsskolan 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-12-14 
  
  
 Bun § 85 
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg informerar om 
utvecklingen inom förvaltningen. 
 
• Det har under hösten förekommit mycket studiebesök och 

uthyrning för externa möten på Skogstorpsskolan. 
Skogstorpsskolan har rönt stort intresse såväl nationellt som 
internationellt.  

• Inbjudan till informationsmöte har utsänts till elever vilka skall 
börja skolår 5 läsåret 2006/2007 samt deras vårdnadshavare. Vid 
dessa möten skall informeras om de olika skolornas inriktningar 
samt valförfarande. 

• En uppföljning av 2005 års sommarverksamhet och förslag till 
organisering av sommarverksamheten 2006 avses presenteras för 
nämnden vid februarisammanträdet. 

• I samband med kommunfullmäktiges sammanträde  
den 19 december 2005, erhåller 15 personer från barn- och 
utbildningsförvaltningen minnesgåva för en anställningstid i 
kommunen av 25 år. 

 
Nämnden beslutar Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-12-14 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-12-01 
  
 Bun § 86 
 Au §  62 Dnr 19/2005 611 
 

Rapport, Betygsgruppen 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 8 september 2005, § 45, att utse en arbetsgrupp vars uppgift var 
att analysera betygsstatistikens resultat utifrån ett flertal perspektiv i 
allmänhet och ett pedagogiskt- och könsperspektiv i synnerhet. 
Vidare beslutades att arbetsgruppen skulle presentera en rapport till 
barn- och utbildningsnämnden senast vid sammanträdet  
den 14 december 2005. 
 
Arbetsgruppen avger en rapport i enlighet med tidigare beslut. 
Arbetsgruppen föreslår i rapporten att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att arbetsgruppen skall fortsätta sitt arbete under år 2006. 
 

Arbetsutskottets förslag Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämnden beslutar Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna rapporten samt 
antar föreliggande förslag. 
_________ 
 

Expediering Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-12-14 
  
  
 Bun § 87 
     

 
Meddelanden 

 
Beslut av arbetsutskottet 

 
Au § 64 Ansökan om förskoleplats i annan kommun 

 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  

11

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2005-12-14 
  
  
 Bun § 87, forts 

     

 Meddelanden, forts 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum
203/05 Anvisning av plats 

inom kommunen 
då barnet behöver 
särskilt stöd 

SL 2 
kap § 9 

Birgitta Daréus 051111 

204-05 Uttagning av elev 
till särskild under-
visningsgrupp 

GrF  
kap 5 § 
5 

Inger Rohlén 051111 

205- 
217/05 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 051124 

218/05 Anvisning av plats 
inom kommunen 
då barnet behöver 
särskilt stöd 

SL 2 
kap § 9 

Inger Rohlén 051125 

219/05 Ledighet för elev 
mer än tio 
skoldagar 

GrF 6 
kap § 8 

Maud Frimodig 051126 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-12-14 
  
  
 Bun § 87, forts 

     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Förslag till budget 2006 och flerårsbudget 2007-2008 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 21 november 2005,  
§ 109, beslutat anta budgetberedningens förslag till budget för år 
2006 och flerårsbudget för år 2007-2008. 

  
 

Förslag till barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla 
kommun 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 21 november 2005 
§ 112 beslutat anta det bearbetade förslaget till barn- och 
ungdomspolitisk handlingsplan 

  
 

Inbjudningar till konferenser och seminarier 

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

• Komrevs katalog med utbildningar våren 2006 för anställda 
och politiker inom kommuner, landsting och trossamfundet 
Svenska kyrkan har inkommit. 

• Leksands kommun, Skandia, Studiefrämjandet och Leksands 
vårdcentral inbjuder till rikskonferens, Barn- och ungdomar – 
stor kostnad eller klok investering?, den 8-10 mars 2006 i 
Tällberg. 

  
 

                      _____________ 
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