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Barn- och utbildningsnämnden 2006-02-08      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-01-26 
  
 Bun § 1 
 Au §  1 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. 
 

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

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-02-08      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-01-26 
  
 Bun § 2 
 Au §  2 Dnr 10/2006 619 
 

Uppföljning av sommarverksamheten 2005 

Ärendebeskrivning Områdeschef Marie Kilk presenterar en uppföljning av 
sommarverksamheten inom barnomsorgs- och 
skolbarnomsorgsverksamheterna 2005. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen. 
 

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

Expediering Områdeschefer 
Rektorer 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-02-08      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-01-26 
  
 Bun § 3      
 Au §  3 Dnr 120/2005 619 
 

Skrivelse rörande sommarverksamhet vid Ekeby förskola år 
2006 

Ärendebeskrivning Ekeby föräldraförening, genom ordförande Christina Johansson, 
inkom den 30 november 2005 med en skrivelse rörande 
sommarverksamhet vid Ekeby förskola år 2006. I skrivelsen önskar 
föräldraföreningen att barn- och utbildningsnämnden diskuterar 
sommarverksamheten inom barnomsorgs- och 
skolbarnomsorgsverksamheterna år 2006 utifrån ett flertal perspektiv 
i avsikt överväga att erbjuda barnomsorgs- och 
skolbarnomsorgsverksamhet under hela året även i Ekeby.  
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningschef Annika Hallberg att utarbeta ett 
förslag till svar på skrivelsen. Förslaget till svar skall presenteras vid 
nämndens sammanträde. 
 

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

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta föreliggande förslag med 
revidering enligt vad som framkommit vid ärendets behandling. 
_________ 
 

Expediering Ekeby föräldraförening, Christina Johansson 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-02-08      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-01-26 
  
 Bun § 4 
 Au §  5 Dnr 122/2004 600 
 

Internkontroll 2005 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog vid sammanträde den 5 oktober 2004,  
§ 67, reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I 
enlighet med detta reglemente beslutade barn- och 
utbildningsnämnden vid sammanträde den 15 december 2004, § 82, 
anta en intern kontrollplan för nämnden gällande år 2005.  
 
I reglementet fastslås att ”Förvaltningschefen svarar för att minst 
årligen skriftligt rapportera till nämnden och ge en samlad bedömning 
om hur den interna kontrollen fungerar”. 
 
Barn- och utbildningschef Annika Hallberg presenterar en rapport i 
form av en sammanställning av den interna kontrollen inom barn- och 
utbildningsnämnden utifrån den av nämnden beslutade 
internkontrollplanen. 
 

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 2006-02-08      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-01-26 
  
 Bun § 5      
 Au §  6 Dnr 11/2006 600 
 

Förslag till intern kontrollplan år 2006 för barn- och 
utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  
5 oktober 2004, § 67, anta reglemente för intern kontroll av ekonomi 
och verksamhet. I detta reglemente fastslås att kommunstyrelsen och 
nämnderna skall anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. Denna plan skall antas i samband med respektive styrelse 
eller nämnds beslut om internbudget. 
 
Förvaltningsekonom Mikael Calmestig, personalsekreterare  
Susanne Eriksson och utredningssekreterare Anders Andersson 
presenterar förslag till intern kontrollplan för barn- och 
utbildningsnämnden. I bilagd skrivelse föreslås barn- och 
utbildningsnämnden anta föreliggande förslag till intern kontrollplan. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till intern 
kontrollplan för år 2006. 
 

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

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-02-08      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-01-26 
  
 Bun § 6      
 Au §  7 Dnr 115/2005 610 
 

Rapport från utvecklingsprojektet Bedömning och betyg 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 16 
november 2005, § 73, bevilja 70 000 kronor till utvecklingsprojektet 
Bedömning och betyg. Målet med utvecklingsprojektet var bland 
annat att ge personalen ökad kompetens om betygssystemet, skolans 
målsystem i övrigt, om att sätta och tydliggöra mål utifrån befintliga 
styrdokument, alternativa sätt att bedöma och betygssätta elevers 
kunskapskvalitet och öka tydligheten i samtalet mellan skola, elev 
och föräldrar samt öka likvärdigheten och rättssäkerheten för elever 
vid betygssättning. 
 
Projektdeltagarna områdeschef Rolf Östman, grundskollärare  
Malin Skyrman-Kindervall och grundskollärare Stina Gustafsson 
presenterar en rapport från utvecklingsprojektet. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten samt 
tillkännager att de förutsätter att arbetet med betyg och bedömning 
fortgår. 
 

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

Expediering Områdeschef Rolf Östman 
Grundskollärare Malin Skyrman-Kindervall 
Grundskollärare Stina Gustafsson 
Områdeschef Marie Holm 
Områdeschef Marie Kilk 
Rektorer 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-02-08      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-01-26 
  
 Bun § 7      
 Au §  8 Dnr 123/2005 600 
 

Remiss, reformerat Individuellt program 

Ärendebeskrivning Sydnärkes Utbildningsförbund (SUF), har den 6 december 2005 
inkommit med förslag till reformerat Individuellt program i 
gymnasieskolan. Barn- och utbildningsnämnden ges möjlighet att 
inkomma med synpunkter på förslaget. senast den 17 februari 2006. 
 

Arbetsutskottet beslutar Uppdra åt barn- och utbildningschef Annika Hallberg att i samverkan 
med socialförvaltningen och Arbetsmarknadsenheten, utarbeta ett 
förslag till remissvar. Förslaget skall presenteras vid nämndens 
sammanträde. 
 

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

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta föreliggande förslag med 
revidering enligt vad som framkommit vid ärendets behandling. 
_________ 
 

Expediering Sydnärkes Utbildningsförbund (SUF), Hallsberg + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-02-08      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-01-26 
  
 Bun § 8      
 Au §  9 Dnr 1/2006 600 
 

Samråd, förslag till Plan- bygg- och bostadsprogram 2006-2008 
för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Stadsarkitektavdelningen har den 4 januari 2006 inkommit med 
förslag till Plan-, bygg- och bostadsprogram 2006-2008 för  
Kumla kommun.  Plan-, bygg- och bostadsförsörjningsprogrammet är 
en redovisning med mål av de närmaste tre årens planerings- och 
exploateringsverksamhet samt bostadsförsörjning i kommunen. 
 
Yttrande skall vara stadsarkitektavdelningen tillhanda senast  
den 30 januari 2006. 
 

Arbetsutskottet beslutar Uppdra åt barn- och utbildningschef Annika Hallberg att utarbeta 
förslag till yttrande. Förslaget skall presenteras vid nämndens 
sammanträde. 
 

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

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta föreliggande förslag. 
_________ 
 

Expediering Stadsarkitektavdelningen + handling 
  
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  

10

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2006-02-08      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-01-26 
  
 Bun § 9      
 Au §  10 Dnr 132/2005 600 
 

Samråd, detaljplan för Skogstorps bostadsområde 

Ärendebeskrivning Stadsarkitektavdelningen har den 23 december 2005 inkommit med 
ett förslag till detaljplan för Skogstorps bostadsområde. Planens syfte 
är att ge möjlighet till utbyggnad av ett nytt småhusområde norr om 
Skogstorpsskolan och väster om Täbyvägen i nordvästra delen av 
kommunen. Förslaget omfattar cirka 90 villatomter och 30-50 
lägenheter i kedje-, rad- och mindre flerbostadshus. 
 
Synpunkter på förslaget skall var miljö- och byggnadsnämnden 
tillhanda senast den 25 januari 2006. 
 

Arbetsutskottet beslutar Uppdra åt barn- och utbildningschef Annika Hallberg att utarbeta 
förslag till yttrande. Förslaget skall presenteras vid nämndens 
sammanträde. 
 

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

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta föreliggande förslag. 
_________ 
 

Expediering Stadsarkitektavdelningen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-02-08      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-01-26 
  
 Bun § 10      
 Au §  11 Dnr 124/2005 600 
 

Samråd, förslag till detaljplan för del av Norrgårdsvägen,  
Norra Smedstorp 

Ärendebeskrivning Stadsarkitektavdelningen har den 13 december 2005 inkommit med 
förslag till detaljplan för del av Norrgårdsvägen, Norra Smedstorp. 
Förslaget syftar till ett mer rationellt utnyttjande av 
Smedstorpsområdet samt en bättre handlingsfrihet för eventuell 
fortsatt utbyggnad åt norr. Utbyggandet avser att genom förlängd 
sträckning av Norrgårdsvägen och Smedstorpsvägen, möjliggöra 
fortsatt exploatering av tomter i Smedstorpsområdet. I anledning av 
detta behöver mindre ändringar göras av gällande detaljplan, 
lagakraftvunnen den 6 mars 1991, samt till denna plan hörande 
plantillägg, lagakraftvunnen den 7 april 2003. 
 
Synpunkter på förslaget skall vara miljö- och byggnadsnämnden 
tillhanda senast den 17 januari 2006. 
 

Arbetsutskottet beslutar Uppdra åt barn- och utbildningschef Annika Hallberg att utarbeta 
förslag till yttrande. Förslaget skall presenteras vid nämndens 
sammanträde. 
 

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

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta föreliggande förslag. 
_________ 
 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-02-08 
  
  
 Bun § 11      
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg informerar om 
utvecklingen inom förvaltningen. 
 
• Inom nämndens verksamheter har fyra personer anställts som 

skolvärdar enligt modellen med Plusjobb. Plusjobb kan den 
erhålla som varit arbetslös två år eller längre. Ytterligare fyra 
personer beräknas anställas i februari. Totalt beräknas antalet 
personer med Plusjobb i förvaltningen uppgå till femton. 

• Tre män, en på Skogstorpsskolan, en på Kumlaby skola och en på 
Vialundskolan, har anlitats som klassmorfar. De går för 
närvarande en sex månader lång utbildning. 

• Reflexvästar har sänts ut till de som har en mörk skolväg. 
• Från och med den 1 januari 2006 har Linda Meriloo anställts som 

genuspedagog med en 50 procents tjänst. 
• Den 13 februari öppnar Haga förskola (före detta Vingen).  
• Romarebäckens för- och grundskola 25 års-jubilerade  
      den 25 januari 
• För närvarande önskar vårdnadshavare till 31 barn plats inom 

barnomsorgen före den 31 maj. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-02-08      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-01-26 
  
 Bun § 12      
 Au §  4 Dnr 4/2006 613 
 

Analys av Kulturskolans verksamhet 

Ärendebeskrivning I barn- och utbildningsnämndens internbudget för år 2005, beslutad 
vid sammanträde den 15 december 2004, § 81, anges som effektmål 
för Kulturskolan under 2005 att ”Kulturskolans personal skall 
analysera resultatet av uppföljningen från 2004 rörande 
organisatoriska samarbetsformer med samtliga skolenheter. 
Analysresultatet skall redovisas för barn- och utbildningsnämnden”. 
 
Kulturskolechef Mats Öhlund redovisar analys enligt i internbudgeten 
för år 2005 förekommande effektmål. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-02-08 
  
  
 Bun § 13 
     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum
220/05 Anvisning av plats 

inom skolbarns-
omsorg 

SL 2 
kap § 7 

Maud Frimodig 051209 

221/05
-
236/05 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 051223 

1/06 Anvisning av plats 
inom kommunen 
då barnet behöver 
särskilt stöd 

SL 2 
kap § 9 

Inger Rohlén 060102 

2/06 Ledighet för elev 
mer än tio 
skoldagar 

GrF 6 
kap § 8 

Maud Frimodig 060112 

3/06 Anvisning av plats 
inom kommunen 
då barnet behöver 
särskilt stöd 

SL 2 
kap § 9 

Hans Melin 060116 

4/06 Anvisning av plats 
inom skolbarns-
omsorg 

SL 2 
kap § 9 

Birgitta Daréus 060111 

5/06 Anvisning av plats 
inom skolbarns-
omsorg 

SL 2 
kap § 9 

Birgitta Daréus 060111 

6/06 Ledighet för elev 
mer än tio 
skoldagar 

GrF 6 
kap § 8 

Rolf Östman 060111 

7/06 – 
30/06 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 060124 

      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-02-08 
  
  
 Bun §  
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Information – Projekt Kumla mot narkotika 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott informerar från sammanträdet den 
13 december 2005, § 355, om att Kenth Ericzon från och med  
den 1 januari 2006 kommer att arbeta som kommunal alkohol- och 
drogsamordnare. Anna Wannhagen är anställd för att arbeta i projekt 
Kumla mot narkotika från och med den 1 januari 2006. 

  
 

Kvalitetsredovisning inom skolväsendet 2004 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 19 december 2005 
§ 122 beslutat anta förslag till kvalitetsredovisning inom skolväsendet 
2004. 

  
 

Protokoll från Sydnärkes utbildningsförbund SUF 

 
Sydnärkes utbildningsförbund SUF har inkommit den 8 december 
2005 med protokoll från sammanträde i direktion från  
den 17 november 2005. 

  
 

Protokoll från Sydnärkes utbildningsförbund SUF 

 
Sydnärkes utbildningsförbund SUF har inkommit den 3 januari 2006 
med protokoll från sammanträde i direktion från den 15 december 
2006. 

  
                                                                           forts 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  

16

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2006-02-08 
  
  
 Bun §  
     

 
Meddelanden, forts 

  
 

Beslut från Länsrätten Diarienummer 80/2005 623 

 
Beslut från Länsrätten i Örebro län har inkommit den 9 december 
2005 där länsrätten avvisar överklagande då överklagandet kommit in 
för sent till länsrätten. 

  
 

Beslut från Länsrätten Diarienummer 92/2005 623 

 
Beslut från Länsrätten i Örebro län har inkommit den 22 december 
2005 där länsrätten avvisar överklagande då överklagandet kommit in 
för sent till länsrätten. 

  
 

Protokoll från Kammarrätten i Jönköping  
Diarienummer 80/2005 623 

 
Kammarrätten i Jönköping har inkommit den 28 januari 2006 med 
beslut: ”Anledning saknas att ändra länsrättens avgörande. Det finns 
inte hellre något annat skäl, enligt reglerna om prövningstillstånd, att 
pröva överklagandet. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. 
Länsrätten avgörande står därför fast.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-02-08 
  
  
 Bun §  
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Skolverkets lägesbedömning 2005 

 
Skolverket har inkommit med rapport 264 2005 Skolverkets 
lägesbedömning 2005 av förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, 
skola och vuxenutbildning. 

   
 

Inbjudningar till konferenser och seminarier 

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

• Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till 
Skolskjutskonferens 2006 den 9-10 maj i Stockholm.  

• Sigtuna kommun inbjuder till Särskolans Rikskonferens i 
Sigtuna den 5-6 april 2006. 

• Samrådsgruppen för alkohol- och narkotikapreventivt arbete i 
Örebro län inbjuder till konferens den 16 mars 2006 i Örebro. 
Hur ska vi arbeta med alkohol- och drogprevention i Örebro 
län?. 

  
 

                      _____________ 
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