
KUMLA KOMMUN   Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  2006-04-19 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 Vialundskolan, Matsalen onsdagen den 19 april, 2006 

klockan 14.00–16.35 
  
Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) 
 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) Denis Nilsson (v) 
 Kerstin Cederström (fp)  
 
Övriga Annika Hallberg, barn- och utbildningschef 
 Mikael Calmestig, förvaltningsekonom 
 Anders Andersson, sekreterare 
 Susanne Eriksson, personalsekreterare, § 36 
 Barbro Halling, politisk praktikant 
  
Justerare Elisabeth Berglund 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 36 - 50 
 Anders Andersson  
 
 
Ordförande ............................................. 
 Björn Eriksson 
 
 
Justerare .......................................... 
 Elisabeth Berglund 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2006-04-19 
 

Datum för uppsättande 2006-04-26 Datum för nedtagande 2006-05-22 
 

Förvaringsplats Barn- och utbildningskontoret, Stadshuset 
  
Underskrift  

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

 Ulla Asker 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-04-19 
  
  
 Bun § 36 
     
 

Personalsekreteraren informerar 

Ärendebeskrivning Personalsekreterare Susanne Eriksson informerar om utvecklingen 
inom personalområdet. Informationen berör bland annat framtida 
pensionsavgångar samt ohälsotal. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-04-19 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-04-06 
  
 Bun § 37      
 Au §  28      Dnr 55/2005 600 
 

Ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig lämnar rapport över den 
aktuella ekonomiska situationen 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 2006-04-19 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-04-06 
  
 Bun § 38      
 Au §  29      Dnr 55/2005 600 
 

Ombudgetering för år 2006 

Ärendebeskrivning Regeringen beslutade i Förordning (2005:23) om statsbidrag till 
personalförstärkningar i förskola, utfärdad den 20 januari 2005, att 
kommuner skulle erhålla statsbidrag under förutsättning att bidraget 
användes till personalförstärkningar som ökar personaltätheten i 
förskolorna. Detta statsbidrag skulle utbetalas under perioden  
1 mars 2005 till och med den 31 december 2007. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 25 maj 2005, 43, i samband med förslaget till budget för år 2006 
och flerårsplan för åren 2007 och 2008, att statsbidraget för 2006 
bland annat skulle finansiera etableringen av en ny förskola,  
Haga förskola. Detta förslag vidimerades i samband med barn- och 
utbildningsnämndens beslut om internbudget för år 2006 den 14 
december 2005, § 81. 
 
Förvaltningsekonom Mikael Calmestig föreslår i en skrivelse att en 
ombudgetering sker av barn- och utbildningsnämndens budget i det 
att budgeterat poängantal rörande beläggning för samtliga förskolor 
minskas relativt deras storlek i den utsträckning som motsvarar en 
förskola av Haga förskolas storlek. 
 

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

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

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-04-19 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-04-06 
  
 Bun § 39      
 Au §  30 Dnr 39/2006 600 
 

Kvalitetsredovisning år 2005 för skolverksamheterna 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till  
Kumla kommuns kvalitetsredovisning 2005 för skolverksamheterna. 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att föreslå 
kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
kvalitetsredovisning för år 2005. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag. 
_________ 
 

Expediering Kommunfullmäktige + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-04-19 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-04-06 
  
 Bun § 40      
 Au §  31      Dnr 40/2006 610 
 

Sammanställning av enkätundersökning rörande jämställdhet 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar en 
sammanställning av enkätundersökning genomförd bland elever 
rörande jämställdhet. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner sammanställningen samt 
påtalar att enkätundersökningens resultat skall utgöra underlag i 
verksamheternas fortsatta arbete med jämställdhet. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-04-19 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-04-06 
  
 Bun § 41 
 Au §  32      Dnr 41/2006 610 
 

Sammanställning av enkätundersökning rörande 
omvärldskunnande  

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 9 september 2004, § 52, om en plan för kvalitetsredovisning för 
skolverksamheten i Kumla kommun åren 2004-2007. Av denna plan 
framgår att en uppföljning av utvecklingsområdet Omvärldskunnande 
och internationalisering, med inriktning på kontakterna med 
näringsliv/arbetsliv och kultur- och föreningsliv skulle genomföras 
under år 2005.  
 
Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar en 
sammanställning av den enkätundersökning som genomförts med 
anledning av planen för kvalitetsredovisning. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner sammanställningen samt 
påtalar att enkätundersökningens resultat skall utgöra underlag i 
verksamheternas fortsatta arbete med omvärldskunnande. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-04-19 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-04-06 
  
 Bun § 42      
 Au §  33      Dnr 42/2006 610 
 

Sammanställning av enkätundersökning rörande IT i skolan 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 9 september 2004, § 52, om en plan för kvalitetsredovisning för 
skolverksamheten i Kumla kommun åren 2004-2007. Av denna plan 
framgår att en uppföljning av utvecklingsområdet Kunskap och 
lärande, med inriktning på IT som stöd och verktyg i elevernas 
lärande skulle genomföras under år 2005. Vidare beslutade nämnden 
vid sammanträden den 26 maj 2004, § 33 och  
15 december 2004, § 81, att ett av effektmålen i nämndens budget för 
år 2005 skulle utgöras att minst 90 procent av eleverna i grundskolans 
skolår 4, 6 och 8 skulle vid en mätning i november 2005 uppleva att 
de kan använda IT som stöd och verktyg i sitt lärande. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar en 
sammanställning av den enkätundersökning som genomförts med 
anledning av planen för kvalitetsredovisning och budgetens 
effektmål. 
 

Arbetsutskottets beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner sammanställningen samt 
påtalar att enkätundersökningens resultat skall utgöra underlag i 
verksamheternas fortsatta arbete med IT. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-04-19 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-04-06 
  
 Bun § 43      
 Au §  34      Dnr 47/2006 610 
 

Regler och rutiner för prövning av betyg 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg presenterar ett förslag till 
regler och rutiner i samband med prövning av betyg. Avsikten är att 
dessa regler och rutiner skall vara gemensamma för 
sydnärkekommunerna Kumla, Laxå, Askersund och Hallsberg. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag med 
revideringen att elev som vill förbättra sitt betyg erbjuds en prövning 
utan avgift per ämne. För en andra prövning i samma ämne tas en 
avgift ut på 500 kronor. 
 

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

Expediering Barn- och utbildningsförvaltningen, Askersunds kommun + handling 
Barn- och utbildningsförvaltningen, Hallsbergs kommun + handling 
Barn- och utbildningskontoret, Laxå kommun + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-04-19 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-04-06 
  
 Bun § 45      
 Au §  36      Dnr 29/2006 600 
 

Ansökan om utvecklingspengar till kompetensutveckling i 
matematikundervisning 

Ärendebeskrivning Grundskollärare Malin Käck samt förskollärarna Susanne Karlsson, 
Charlotte Hindorf, och Lisbeth Nilsson har den 21 mars 2006 med en 
ansökan om medel ur barn- och utbildningsnämndens konto för 
utveckling (konto 58110, verksamhet 105000 och ansvar 500000). 
Utvecklingsmedlen skall nyttjas för kompetensutveckling i form av 
deltagande för fyra personer i Sveriges matematiklärarförenings 
(SMaL) sommarkurs för lärare som undervisar i matematik. Ansökan 
avser 19 700 kronor. 
 

Arbetsutskottets beslut Barn- och utbildningsnämnden beviljar 19 700 kronor enligt 
föreliggande ansökan. Återkoppling med uppföljning av medlens 
användning skall ske till nämnden vid dess andra sammanträde under 
år 2007. Vidare förutsätter nämnden att projektdeltagarna delger 
övrig personal i barn- och utbildningsnämndens verksamheter 
erhållna kunskaper i kompetensutvecklingen. 
 

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

Expediering Malin Käck 
Susanna Karlsson 
Charlotte Hindorf 
Lisbeth Nilsson 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-04-19 
  
  
 Bun § 46      
   Dnr 44/2006 600 
 

Remiss, handikappolitisk plan 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde  
den 28 mars 2006, § 110, att utsända förslag till reviderad 
handikappolitisk plan på remiss till sociala rådet och samtliga 
nämnder i kommunen. Barn- och utbildningsnämnden erhöll i en 
skrivelse som inkom den 11 april 2006 möjlighet att avge remiss på 
den handikappolitiska planen. Remissvar skall vara 
kommunledningskontoret tillhanda senast den 15 juni 2006. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra åt barn- och 
utbildningschef Annika Hallberg att utarbeta förslag till remissvar. 
Förslaget till remissvar presenteras vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 31 maj 2006. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-04-19 
  
  
 Bun § 47 
   Dnr 45/2006 609 
 

EU-projekt, kompetensutvecklingsanalys, Norra och Västra 
skolområdena 

Ärendebeskrivning Norra och Västra skolområdena avser ingå i EU-projekt inom 
Växtkraft 3 – kompetensutvecklingsanalys. Syftet med 
kompetensutvecklingsanalysen är bland annat att kartlägga 
kompetensbehovet inom såväl respektive skolområde som för 
arbetslag och enskilda individer. Vidare skall skapas mötesplatser och 
nätverk som möjliggör spridning av erfarenheter och information 
mellan arbetsenheter. 
 
Projektet beräknas starta den 1 augusti 2006 och pågå till  
den 15 november 2006. Kostnaden för projektet beräknas uppgå till  
4 125 000 kronor varav 2 625 000 kronor utgörs av kommunal 
finansiering. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna Norra och Västra 
skolområdenas deltagande i EU-projektet. 
_________ 
 

Expediering Kommunstyrelsen 
Områdeschef Marie Holm 
Områdeschef Marie Kilk 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-04-19 
  
  
 Bun § 48      
   Dnr 46/2006 609 
 

EU-projekt, kompetensutvecklingsanalys, barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsförvaltningen avser ingå i EU-projekt inom 
Växtkraft 3 – kompetensutvecklingsanalys. Syftet med 
kompetensutvecklingsanalysen är bland annat att förbättra 
verksamheternas utbildningsresultat för att bidra till regional och 
lokal utveckling. Vidare skall projektet ge förbättrad kompetens inom 
genusområdet i syfte att öka andelen män inom verksamheterna samt 
skapa en medvetenhet om nödvändigheten av att anpassa samhället 
till en långsiktig hållbar utveckling. Syftet skall uppnås genom bland 
att personalen erhålls kompetensutveckling i konferensform.  
 
Projektet beräknas starta den 1 augusti 2006 och pågå till  
den 15 november 2006. Kostnaden för projektet beräknas uppgå till  
231 570 kronor varav 147 420 kronor utgörs av kommunal 
finansiering. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna barn- och 
utbildningsförvaltningens deltagande i EU-projektet. 
_________ 
 

Expediering Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningschef Annika Hallberg 
Områdeschef Marie Holm 
Områdeschef Marie Kilk 
Områdeschef Rolf Östman 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-04-19 
  
  
 Bun § 49 
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg informerar om 
utvecklingen inom förvaltningen. 
 
• Rekrytering pågår av rektor på Vialundskolan via bland annat 

annons på kommunens hemsida och Arbetsförmedlingens 
hemsida. Sista ansökningsdag är den 15 maj 2006. 

• Den 1 april 2006 trädde en ny lag i kraft, Lag om förbud mot 
diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 
elever i skolan m.m. Den nya lagens syfte är att förtydliga skolans 
ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i 
skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder 
förbjuds i barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Lagen 
innebär också att barn och elever får ett lagligt skydd mot annan 
kränkande behandling, som exempelvis mobbning. 

• Anmälan om behov av förskoleplats föreligger i dagsläget för  
21 barn till den 31 maj 2006, två barn till den 30 juni 2006, sju 
barn till den 31 juli 2006 och 75 till augusti månad 2006. 

• Mjuknämnden, vilken består av presidierna i barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden samt barn- och utbildningschefen, socialchefen 
och kultur- och fritidschefen, har genom plusjobb anställt Pekka 
Lindberg för att arbeta med ungdomsdemokratifrågor och 
fritidsaktiviteter för funktionshindrade barn. 

• Valen inför skolår 6 har utfallit enligt följande: 
Nio elever från Fylsta skola har valt Skogstorpsskolan. 
Två elever från Kumlaby skola har valt Skogstorpsskolan. 
En elev från Hardemo skola har valt Skogstorpsskolan. 
En elev från Stene skola har valt Skogstorpsskolan. 
Två elever från Malmens skola har valt Kumlaby skola. 
En elev från Fylsta skola har valt Kumlaby skola. 
Sex elever från Kumlaby skola har valt Vialundskolan. 
En elev från Fylsta skola har valt Engelska skolan, Örebro. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-04-19 
  
  
 Bun § 50 
     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum
58/06 Längre ledighet 

för elev 
GrF 6 
kap § 8 

Rolf Östman 060331 

59/06 
– 
75/06 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 060323 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-04-19 
  
  
 Bun § 50 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Dan-Åke Mobergs (s) motion om en gemensam personalpolitik i 
Kumla kommun 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 mars 2006,  
§ 22, beslutat bifalla Dan-Åke Mobergs (s) motion om en gemensam 
personalpolitik i Kumla kommun med Annica Erikssons (s) 
tilläggsförslag. 

  
 

Förslag till plan-, bygg- och bostadsprogram 2006-2008 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 mars 2006,  
§ 25, beslutat anta miljö- och byggnadskontorets plan-, bygg- och 
bostadsprogram för åren 2006-2008. 

  
 

Basnivå för IT-säkerhet (BITS) 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 mars 2006,  
§ 27, beslutat godkänna kommunledningskontorets förslag till 
basnivå för IT-säkerhet. 

  
 

Överföring av budgetavvikelser i bokslut för år 2005 till budget 
för år 2006 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 mars 2006,  
§ 28, beslutat anta förslaget rörande överföring av budgetavvikelser i 
bokslut för år 2005 till budget för år 2006. 

 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-04-19 
  
  
 Bun § 50 
     

 
Meddelanden, forts 

  
 

Ombudgeteringar av investeringar från år 2005 till budget för år 
2006 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 mars 2006,  
§ 29, beslutat anta förslaget rörande ombudgeteringar av 
investeringar från år 2005 till budget för år 2006. 

  
 

Detaljplan för Skogstorps bostadsområde 

 
Stadsarkitektavdelningen har, den 22 mars 2006, kommit in med en 
sammanställning över inkomna yttranden efter genomförd 
planutställning över Skogstorps bostadsområde. 

  
 
 
   _____________ 
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