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Barn- och utbildningsnämnden 2006-09-07 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-08-23 
  
 Bun § 65 
 Au §  53 Dnr 55/2005 600 
 

Delårsbokslut 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig presenterar förslag till 
delårsbokslut för barn- och utbildningsnämnden per den 31 juli 2006. 
 

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

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

Expediering Områdeschefer 
Rektorer 
Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-09-07 
  
  
 Bun § 66 
   Dnr 55/2005 600 
 

Ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig lämnar rapport över den 
aktuella ekonomiska situationen per den 25 augusti 2006 inom barn- 
och utbildningsnämnden. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 
_________ 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-09-07 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-08-23 
  
 Bun § 67 
 Au §  52 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 1998-2006. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner sammanställningen samt 
hänskjuter den till Betygsgruppen i egenskap av underlag för deras 
arbete. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-09-07 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-08-23 
  
 Bun § 68 
 Au §  54 Dnr 70/2006 600 
 

Skrivelse rörande barngrupperna storlek inom förskolan 

Ärendebeskrivning Ett antal föräldrar, genom Susanne Olofsson, Tennisgatan 6, Kumla, 
har den 13 juni 2006 inkommit med en skrivelse där de framför 
åsikten att antalet barn i barngrupperna på kommunens förskolor är 
för stort. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt utredningssekretare Anders Andersson att utarbeta ett 
förslag till svarsskrivelse till Susanne Olofsson. Förslaget till 
svarsskrivelse skall presenteras vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 7 september 2006. 
 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till 
svarsskrivelse daterad den 7 september 2006. 
 

Förslag Björn Eriksson (s) föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar 
det presenterade förslaget till svarsskrivelse. 
 
Per Holm (kd) föreslår att ärendet återremitteras och ett förslag till 
svarsskrivelse utarbetas där det anges att barn- och 
utbildningsnämnden avser göra en översyn av barngruppernas storlek 
i samband med utarbetandet av internbudget för år 2007. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Björn Erikssons 
förslag. 
 

Reservationer Per Holm (kd), Mats Hellgren (m), Katrin Tensmyr (fp) och  
Per-Arne Mårstad (c) reserverar sig till förmån för Per Holms förslag.
_________ 
 

Expediering Susanne Olofsson, Tennisgatan 6, Kumla + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-09-07 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-08-23 
  
 Bun § 69 
 Au §  55 Dnr 68/2006 600 
 

Förslag till yttrande, ansökan från Stiftelsen Johannaskolan i 
Örebro om godkännande av och rätt till bidrag till en fristående 
gymnasieskola 

Ärendebeskrivning Stiftelsen Johannaskolan i Örebro har hos Skolverket ansökt om 
godkännande av och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i 
Örebro kommun från och med läsåret 2007/2008. 
 
Skolverket ger i en skrivelse från den 9 maj 2006, Kumla kommun 
möjlighet att enligt Förordning (1996:1206) om fristående skolor,  
2 kap., 2 §, yttra sig över ansökan. Eventuellt yttrande skall vara 
Skolverket tillhanda senast den 15 september 2006. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde  
den 23 maj 2006, § 176, ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag 
att utarbeta förslag till yttrande. 
 

Arbetsutskottets förslag Uppdra åt tillförordnad barn- och utbildningschef Rolf Östman 
utarbeta ett förslag till yttrande. Förslaget till yttrande presenteras vid 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 7 september 2006. 
 

Ärendebeskrivning Tillförordnad barn- och utbildningschef Rolf Östman presenterar 
förslag till yttrande. I förslaget föreslås kommunen förorda avslag på 
ansökan med motiveringen att den sammantagna effekten av ökat 
antal fristående gymnasieskolor i Örebro kommun medför risk för 
allvarliga ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för den 
kommunala gymnasieverksamheten. 
 

Förslag Mats Hellgren (m) föreslår att barn- och utbildningsnämnden föreslår 
kommunstyrelsen tillstyrka ansökan från Stiftelsen Johannaskolan. 
 
Björn Eriksson (s) föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar 
föreliggande förslag. 
 

 
 
 
 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-09-07 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-08-23 
  
 Bun § 69, forts 
 Au §  55 Dnr 68/2006 600 
 

Förslag till yttrande, ansökan från Stiftelsen Johannaskolan i 
Örebro om godkännande av och rätt till bidrag till en fristående 
gymnasieskola, forts 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Björn Erikssons 
förslag, innebärande att kommunstyrelsen föreslås besluta att 
kommunen förordar avslag på ansökan. 
 

Reservationer Mats Hellgren (m), Per Holm (kd), Katrin Tensmyr (fp) och  
Per-Arne Mårstad (c) reserverar sig till förmån för Mats Hellgrens 
förslag. 
_________ 
 

Expediering Kommunstyrelsen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-09-07 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-08-23 
  
 Bun § 70 
 Au §  56 Dnr 67/2006 600 
 

Förslag till yttrande, ansökan från Four Front AB om 
godkännande av och rätt till bidrag till en fristående 
gymnasieskola 

Ärendebeskrivning Four Front AB har hos Skolverket ansökt om godkännande av och 
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Örebro kommun från 
och med läsåret 2007/2008. 
 
Skolverket ger i en skrivelse från den 12 maj 2006, Kumla kommun 
möjlighet att enligt Förordning (1996:1206) om fristående skolor,  
2 kap., 2 §, yttra sig över ansökan. Eventuellt yttrande skall vara 
Skolverket tillhanda senast den 15 september 2006. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde  
den 23 maj 2006, § 177, ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag 
att utarbeta förslag till yttrande. 
 

Arbetsutskottets förslag Uppdra åt tillförordnad barn- och utbildningschef Rolf Östman 
utarbeta ett förslag till yttrande. Förslaget till yttrande presenteras vid 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 7 september 2006. 
 

Ärendebeskrivning Tillförordnad barn- och utbildningschef Rolf Östman presenterar 
förslag till yttrande. I förslaget föreslås kommunen förorda avslag på 
ansökan med motiveringen att de utbildningar avses etableras av  
Four Front AB ej tillför något i utbildningsutbudet samt att 
etableringen medför risk för allvarliga ekonomiska och 
organisatoriska konsekvenser för den kommunala 
gymnasieverksamheten. 
 

Förslag Mats Hellgren (m) föreslår att barn- och utbildningsnämnden föreslår 
kommunstyrelsen tillstyrka ansökan från Four Front AB. 
 
Björn Eriksson (s) föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar 
föreliggande förslag. 
 

 
 
 
 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-09-07 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-08-23 
  
 Bun § 70, forts 
 Au §  56 Dnr 67/2006 600 
 

Förslag till yttrande, ansökan från Four Front AB om 
godkännande av och rätt till bidrag till en fristående 
gymnasieskola, forts 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Björn Erikssons 
förslag, innebärande att kommunstyrelsen föreslås besluta att 
kommunen förordar avslag på ansökan. 
 

Reservationer Mats Hellgren (m), Per Holm (kd), Katrin Tensmyr (fp) och  
Per-Arne Mårstad (c) reserverar sig till förmån för Mats Hellgrens 
förslag. 
_________ 
 

Expediering Kommunstyrelsen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-09-07 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-08-23 
  
 Bun § 71 
 Au §  57 Dnr 76/2006 600 
 

Förslag till yttrande, ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB 
om godkännande av och rätt till bidrag till en fristående 
gymnasieskola 

Ärendebeskrivning Kunskapsskolan i Sverige AB har hos Skolverket ansökt om 
godkännande av och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i  
Örebro kommun. 
 
Skolverket ger i en skrivelse från den 18 maj 2006, Kumla kommun 
möjlighet att enligt Förordning (1996:1206) om fristående skolor,  
2 kap., 2 §, yttra sig över ansökan. Eventuellt yttrande skall vara 
Skolverket tillhanda senast den 15 september 2006. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde  
den 13 juni 2006, § 205, ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag 
att utarbeta förslag till yttrande. 
 

Arbetsutskottets förslag Uppdra åt tillförordnad barn- och utbildningschef Rolf Östman 
utarbeta ett förslag till yttrande. Förslaget till yttrande presenteras vid 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 7 september 2006. 
 

Ärendebeskrivning Tillförordnad barn- och utbildningschef Rolf Östman presenterar 
förslag till yttrande. I förslaget föreslås kommunen förorda avslag på 
ansökan med motiveringen att de utbildningar avses etableras av  
Kunskapsskolan i Sverige AB ej tillför något i utbildningsutbudet 
samt att etableringen medför risk för allvarliga ekonomiska och 
organisatoriska konsekvenser för den kommunala 
gymnasieverksamheten. 
 

Förslag Mats Hellgren (m) föreslår att barn- och utbildningsnämnden föreslår 
kommunstyrelsen tillstyrka ansökan från  
Kunskapsskolan i Sverige AB. 
 
Björn Eriksson (s) föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar 
föreliggande förslag. 
 

 
 
 
 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-09-07 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-08-23 
  
 Bun § 71, forts 
 Au §  57 Dnr 76/2006 600 
 

Förslag till yttrande, ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB 
om godkännande av och rätt till bidrag till en fristående 
gymnasieskola, forts 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Björn Erikssons 
förslag, innebärande att kommunstyrelsen föreslås besluta att 
kommunen förordar avslag på ansökan. 
 

Reservationer Mats Hellgren (m), Per Holm (kd), Katrin Tensmyr (fp) och  
Per-Arne Mårstad (c) reserverar sig till förmån för Mats Hellgrens 
förslag. 
_________ 
 

Expediering Kommunstyrelsen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-09-07 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-08-23 
  
 Bun § 72 
 Au §  58 Dnr 75/2006 600 
 

Förslag till yttrande, ansökan från Betula Doctrina HB om 
godkännande av och rätt till bidrag till en fristående 
gymnasieskola 

Ärendebeskrivning Betula Doctrina HB har hos Skolverket ansökt om godkännande av 
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i  
Örebro kommun. 
 
Skolverket ger i en skrivelse från den 19 maj 2006, Kumla kommun 
möjlighet att enligt Förordning (1996:1206) om fristående skolor,  
2 kap., 2 §, yttra sig över ansökan. Eventuellt yttrande skall vara 
Skolverket tillhanda senast den 15 september 2006. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde  
den 13 juni 2006, § 204, ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag 
att utarbeta förslag till yttrande. 
 

Arbetsutskottets förslag Uppdra åt tillförordnad barn- och utbildningschef Rolf Östman 
utarbeta ett förslag till yttrande. Förslaget till yttrande presenteras vid 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 7 september 2006. 
 

Ärendebeskrivning Tillförordnad barn- och utbildningschef Rolf Östman presenterar 
förslag till yttrande. I förslaget föreslås kommunen förorda avslag på 
ansökan med motiveringen att de utbildningar avses etableras av  
Betula Doctrina HB ej tillför något i utbildningsutbudet samt att 
etableringen medför risk för allvarliga ekonomiska och 
organisatoriska konsekvenser för den kommunala 
gymnasieverksamheten. 
 

Förslag Mats Hellgren (m) föreslår att barn- och utbildningsnämnden föreslår 
kommunstyrelsen tillstyrka ansökan från Betula Doctrina HB. 
 
Björn Eriksson (s) föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar 
föreliggande förslag. 
 

 
 
 
 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-09-07 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-08-23 
  
 Bun § 72, forts 
 Au §  58 Dnr 75/2006 600 
 

Förslag till yttrande, ansökan från Betula Doctrina HB om 
godkännande av och rätt till bidrag till en fristående 
gymnasieskola, forts 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Björn Erikssons 
förslag, innebärande att kommunstyrelsen föreslås besluta att 
kommunen förordar avslag på ansökan. 
 

Reservationer Mats Hellgren (m), Per Holm (kd), Katrin Tensmyr (fp) och  
Per-Arne Mårstad (c) reserverar sig till förmån för Mats Hellgrens 
förslag. 
_________ 
 

Expediering Kommunstyrelsen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-09-07 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-08-23 
  
 Bun § 73 
 Au §  59 Dnr 71/2006 600 
 

Remiss, förslag till Grönplan för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 7 juni 2005, § 67, att föreliggande förslag till Grönplan för 
Kumla kommun, efter vissa justeringar och kompletteringar, skulle 
skickas på remiss till berörda. Stadsarkitektavdelningen inkom  
den 10 maj 2006 till barn- och utbildningsnämnden med förslag till 
Grönplan för Kumla kommun. Syftet med Grönplan för Kumla 
kommun är att tydliggöra grönskans betydelse för invånare och 
kommunen som helhet samt skall den fungera som underlag för 
beslut om framtida markanvändning. 
 
Eventuella synpunkter skall vara miljö- och byggnadsnämnden 
tillhanda senast den 18 september 2006. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt utredningssekretare Anders Andersson att utarbeta ett 
förslag till skrivelse med synpunkter till miljö- och 
byggnadsnämnden. Förslaget till skrivelse skall presenteras vid barn- 
och utbildningsnämndens sammanträde den 7 september 2006. 
 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till 
skrivelse daterad den 7 september 2006. 
 

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

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-09-07 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-08-23 
  
 Bun § 74 
 Au §  60 Dnr 69/2006 600 
 

Remiss, förslag till Miljöprogram 2006-2010 för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 2 maj 2006, § 46, att föreliggande förslag till  
Miljöprogram 2006-2010 för Kumla kommun, efter vissa justeringar 
och kompletteringar, skulle skickas på remiss till berörda. 
Stadsarkitektavdelningen inkom den 10 maj 2006 till barn- och 
utbildningsnämnden med förslag till Miljöprogram 2006-2010 för 
Kumla kommun. Miljöprogram för Kumla kommun skall vara ett 
styrdokument vars syfte är att ge nämnderna vägledning för 
miljöarbetet så att kommunens miljömål uppnås, varför 
styrdokumentet innehåller konkreta och tidsbestämda åtgärder. 
Utöver detta skall miljöprogrammet vara en inspirationskälla för 
kommuninvånare, företag, skolor, föreningar med flera. 
 
Eventuella synpunkter skall vara miljö- och byggnadsnämnden 
tillhanda senast den 18 september 2006. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt utredningssekretare Anders Andersson att utarbeta ett 
förslag till skrivelse med synpunkter till miljö- och 
byggnadsnämnden. Förslaget till skrivelse skall presenteras vid barn- 
och utbildningsnämndens sammanträde den 7 september 2006. 
 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till 
skrivelse. 
 

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

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-09-07 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-08-23 
  
 Bun § 76 
 Au §  62 Dnr 57/2006 600 
 

Ansökan om utvecklingspengar till inköp av dataprogram 

Ärendebeskrivning Specialpedagogerna Anneli Andersson, Ingrid Johansson och  
Birgitta Kinnander, Norra, Östra respektive Västra stödteamen, 
inkom den 9 maj 2006 med en ansökan om medel ur barn- och 
utbildningsnämndens konto för utveckling (konto 58110, verksamhet 
105000 och ansvar 500000) till inköp av kommunlicens för 
dataprogrammen ”Stava rätt” och ”Spell right”. Ansökan avser  
50 000 kronor.  
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beviljar 50 000 kronor enligt 
föreliggande ansökan. Återkoppling med uppföljning av projektet 
skall ske till nämnden vid dess andra sammanträde under år 2007. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-09-07 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-08-23 
  
 Bun § 77 
 Au §  63 Dnr 59/2006 610 
 

Ansökan om utvecklingspengar till lärarutbyte med Norge och 
Spanien 

Ärendebeskrivning Lärarna Birgitta Falk och Christina Sundahl, Haga skola, inkom den 
15 maj 2006 med en ansökan om medel ur barn- och 
utbildningsnämndens konto för utveckling (konto 58110,  
verksamhet 105000 och ansvar 500000). Ansökan avser resa, mat och 
uppehälle för två personer till Norge respektive Spanien som en del 
av EU-projektet ”How we live, teach and learn”. Ansökta medel är 
30 000 kronor. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beviljar 15 000 kronor utifrån 
föreliggande ansökan. Återkoppling med uppföljning av projektet 
skall ske till nämnden vid dess andra sammanträde under år 2007. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-09-07 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-08-23 
  
 Bun § 78 
 Au §  64 Dnr 66/2006 600 
 

Förslag till yttrande rörande motion angående utbildning för 
föräldrar med barn i förskole- och skolåldern 

Ärendebeskrivning Katarina Hansson (s) inkom den 23 maj 2006 med en motion till 
kommunfullmäktige där det förslås att föräldrar till barn i förskole- 
och skolåldern erbjuds delta i en undervisning som bland annat 
omfattar förklaringar av inom verksamheterna förekommande 
begrepp samt upplysning om vad och hur föräldrarna på ett mer 
kunskapsmässigt vis skall kunna delta under barnens förskole- och 
skoltid. Syftet med utbildningen är att öka föräldrarnas kunskaper och 
insteg i barnens utbildning. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde  
den 22 maj 2006, § 63, remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid 
sammanträde den 30 maj 2006, § 192, uppdra åt barn- och 
utbildningsnämnden att lämna förslag till yttrande med anledning av 
motionen. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt tillförordnad barn- och utbildningschef Rolf Östman 
utarbeta ett förslag till motionssvar. Förslaget till motionssvar 
presenteras vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde  
den 7 september 2006. 
 

Ärendebeskrivning Tillförordnad barn- och utbildningschef Rolf Östman presenterar 
förslag till motionssvar. I förslaget föreslås kommunfullmäktige 
besluta att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta 
en plan för informationsinsatser till föräldrar i samband med 
förskolans och skolans ordinarie föräldramöten och därmed anse 
motionen besvarad. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
anta föreliggande förslag som motionssvar. 
_________ 
 

Expediering Kommunfullmäktige + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-09-07 
  
  
 Bun § 82 
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Tillförordnad barn- och utbildningschef Marie Kilk informerar om 
utvecklingen inom förvaltningen. 
• Årets sommarverksamhet har omfattat fler barn och fler 

vistelseveckor än tidigare års. Upplevelsen är att 
sommarverksamheten har fungerat väl. 

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

• Hans Melin vikarierar som rektor på Malmens skolenhet 
resterande delen av detta år. 

• Rektorstjänsten på Haga skolenhet är ej tillsatt. 
• Rekrytering pågår beträffande utvecklingsledartjänsten. 
• Läsåret 2006/2007 har inletts positivt. 
• Under hösten kommer verksamheterna ha följande 

kommungemensamma utvecklingsområden:  
- kunskap, lärande, betyg och bedömning 
- kompetensanalyser via EU Växtkraft Mål 3 
- lärstilar 
- entreprenörskap 
- organisationsstruktur för utveckling 
 
Skolområdena skall därutöver fokusera på följande: 
 
Norra skolområdet: 
- innehållslig utveckling och kvalitetssäkring 
- samverkan fritidshem och grundskola samt förskoleklass och 
grundskola 
 
Östra skolområdet: 
- hälsofrämjande arbete 
- föräldrainflytande 
- elevinflytande 
 
Västra skolområdet: 
- skola för alla och barn i behov av särskilt stöd 
- ”röda tråden” 
- fördjupning rörande mål, uppdrag och måluppfyllelse. 

 
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-09-07 
  
  
 Bun § 83 
     
 

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning Kontaktpolitikerna inom barn- och utbildningsnämnden meddelar att 
det finns ingen information rörande deras kontakter med enheterna 
inom nämndens verksamheter. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden noterar meddelandet. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-09-07 
  
  
 Bun § 84 
     
 

Inspektionskommittén för skolskjutsar informerar 

Ärendebeskrivning Inspektionskommittén för skolskjutsar inom barn- och 
utbildningsnämnden meddelar att det finns ingen information rörande 
deras verksamhet. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden noterar meddelandet. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-09-07 
  
  
 Bun § 85 
     
 

Regler, avgiftstaxa och praxis för förskoleverksamhet  i  
Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Per Holm (kd) ges av ordförande tillstånd av initiera ett ärende 
rörande barn vilka vistas 15 timmar i förskoleverksamheten. 
 

Förslag Per Holm (kd) föreslår att barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt 
tillförordnad barn- och utbildningschef Marie Kilk att genomföra en 
utredning och en översyn av regler och praxis gällande de så kallade 
femtontimmarsbarnen inom förskoleverksamheten. 
 

Nämnden beslutar Barn- och utbildningsnämnden beslutar bifalla Per Holms förslag. 
_________ 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

23

 
Barn- och utbildningsnämnden 2006-09-07 
  
  
 Bun § 86 
     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum 
96/06 Anpassad 

studiegång 
GrF  
kap 5  
§ 10 

Gunilla Kalmnäs 060619 

97/06 
– 
113/06 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 060524 

114/06 
– 
131/06 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 060622 

132/06 
– 
158/06 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Marie Holm 060721 

159/06 
– 
170/06 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Rolf Östman 060825 

 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-09-07 
  
  
 Bun § 86, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Kvalitetsredovisning år 2005 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 22 maj 2006,  
§ 58, beslutat anta förslag till Kvalitetsredovisning år 2005 för 
skolverksamheterna i Kumla kommun 2005.  

  
 

Betänkandet Utan timplan – för målinriktat lärande - yttrande 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde den 23 maj 
2006, § 178, beslutat anta barn- och utbildningsnämndens förslag till 
yttrande över betänkandet Utan timplan – för målinriktat lärande 
(SOU 2005:101) som sitt. 

  
 

Antagande av politisk lärling 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde den 30 maj 
2006, § 188, beslutat bevilja lärlingsplats för Lennart Eriksson(s) i 
socialnämnden och Barbro Halling (s) i barn- och utbildnings-
nämnden. 

  
 

Tillförordnad chef för barn- och utbildningsförvaltningen 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde den 13 juni 
2006, § 212, beslutat utse områdescheferna Marie Holm, Marie Kilk 
och Rolf Östman, tillsammans, som tillförordnad chef för barn- och 
utbildningsförvaltningen, från och med den 1 juli 2006 och fram till 
dess att ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen utsetts. 

     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-09-07 
  
  
 Bun § 86, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

  
 

Personalekonomisk redovisning 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 19 juni 2006, § 69, 
beslutat godkänna den personalekonomiska redovisning som 
kommunledningskontoret har sammanställt. 

  
 

Protokoll från Sydnärkes utbildningsförbund SUF 

 
Sydnärkes utbildningsförbund SUF har inkommit den 7 juli 2006 
med två protokoll från sammanträden i direktion den 15 juni 2006 
och den 21 juni 2006. 

  
 

Rapport projekt ”länssamverkan mot s.k. hedersrelaterat våld” 

 
Regionförbundet Örebro län har den 31 maj 2006 inkommit med en 
rapport från ett års arbete med projektet ”länssamverkan mot s.k. 
hedersrelaterat våld”. 

  
 

 

 
 

     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-09-07 
  
  
 Bun § 86, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

  
 

Inbjudningar till konferenser och seminarier 

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

• Myndigheten för skolutveckling inbjuder till 
halvdagsseminarier Jämställdhet – resultat – kvalitet, 
tolkningar och perspektiv. Mer information på 
www.jamrum.nu  under länken Nationellt. 

• Öhrlings Pricewaterhousecoopers, Komrev inbjuder till 
utbildning Utveckla och effektivisera nämndens och styrelsens 
beredningsarbete i Stockholm den 19 oktober och Göteborg 
den 23 november 2006. 

• Öhrlings Pricewaterhousecoopers, Komrev inbjuder till 
utbildning Mervärdesskatten i kommuner och landsting i 
Stockholm den 19 oktober 2006. 

 
 
   _______________ 
 
 


