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Barn- och utbildningsnämnden 2006-10-11      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-09-20 
  
 Bun § 87 
 Au §  65      Dnr 55/2005 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 utbildningsnämnden. 
 

Ärendebeskrivning Tillförordnad barn- och utbildningschef Marie Kilk redovisar 
ekonomisk rapport per den 27 september 2006. Prognos rörande 
resultat nämnden under 2006 visar på ett överskott med  
300 000 kronor. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 
_________ 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-10-11      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-09-20 
  
 Bun § 88 
 Au §  66      Dnr 56/2006 600 
  

Förslag till yttrande rörande motion angående information om 
elevs frånvaro till föräldrar via SMS 
 

Ärendebeskrivning Kerstin Cederström och Katrin Tensmyr, båda  
Folkpartiet Liberalerna, inkom den 7 april 2006 med en motion till 
kommunfullmäktige där de föreslås besluta att utge information till 
kommunens skolor om möjligheten att begagna sig av SMS-teknik 
vid rapportering av elevs frånvaro samt för de skolor som visar 
intresse för detta, införa ett system där frånvaro direkt meddelas 
föräldrar via SMS. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 24 april 2006,  
§ 50, remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde  
den 2 maj 2006, § 148, uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att 
lämna förslag till yttrande med anledning av motionen. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt tillförordnad barn- och utbildningschef Marie Kilk utarbeta 
ett förslag till motionssvar. Förslaget till motionssvar presenteras vid 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 11 oktober 2006. 
 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till 
motionssvar. 
 

Nämnden beslutar Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta föreliggande förslag till 
remissvar. 
_________ 
 

Expediering Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-10-11      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-09-20 
  
 Bun § 89 
 Au §  67      Dnr 65/2006 600 
 

Förslag till yttrande rörande motion angående genomförande av 
enkätundersökning bland före detta elever i Kumla kommuns 
grundskola 

Ärendebeskrivning Maria Rönnbäck (c) inkom den 4 maj 2006 med en motion till 
kommunfullmäktige där de föreslås besluta att undersöka möjligheten 
för Örebro universitet att bistå kommunen vid utformandet av en 
enkät som visar hur kommunens grundskola fungerat ur ett 
elevperspektiv de nio senaste åren. Enkätundersökningen skall vid 
första tillfället vända sig till ungdomar födda år 1990, vilka svarar 
anonymt till Örebro universitet. Sammanställning av 
enkätundersökningen genomförs och redovisas till 
kommunfullmäktige i syfte att ge dessa en överskådlig bild och ett 
verktyg för att bättre förstå vad som avses med barnperspektiv. 
Enkätundersökningen genomförs under läsåret 2006/2007 och 
därefter vart tredje läsår. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 22 maj 2006,  
§ 61, remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde  
den 30 maj 2006, § 190, uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att 
lämna förslag till yttrande med anledning av motionen. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt tillförordnad barn- och utbildningschef Marie Kilk utarbeta 
ett förslag till motionssvar. Förslaget till motionssvar presenteras vid 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 11 oktober 2006. 
 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till 
motionssvar. 
 

Nämnden beslutar Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta föreliggande förslag till 
remissvar. 
_________ 
 

Expediering Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-10-11      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-09-20 
  
 Bun § 90 
 Au §  68      Dnr 93/2006 611 
 

Sammanställning av enkätundersökning rörande mobbning 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 14 december 2005, § 81, som ett effektmål i internbudget för år 
2006 att vid en undersökning i april detta år skulle ingen elev känna 
sig mobbad. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar i anledning av 
ovanstående effektmål, en sammanställning av genomförd 
enkätundersökning bland Kumla kommuns elever rörande mobbning. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden förklarar sig förutsätta att 
verksamheten uppmärksammar sammanställningen och analyser dess 
resultat. Vidare föreslås barn- och utbildningsnämnden godkänna 
sammanställningen. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. Vidare beslutar nämnden att hänskjuta sammanställningen till 
Strategiska lokal- och verksamhetsutredningen för uppföljning av 
vilket arbete som vidtas i verksamheterna med anledning av 
sammanställningens resultat. 
_________ 
 

Expediering Områdeschefer 
Rektorer 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-10-11      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-09-20 
  
 Bun § 91 
 Au §  69      Dnr  
 

Sammanställning av enkätundersökning rörande 
grundskollärarnas upplevelse av sin arbetssituation 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 15 december 2005, § 81, som ett effektmål i internbudget för år 
2005 att en undersökning skulle genomföras under hösten detta år 
rörande hur grundskollärarna upplevde sin arbetssituation. Resultaten 
från denna undersökning skulle vara bättre än motsvarande 
undersökning hösten 2000. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar i anledning av 
ovanstående effektmål, en sammanställning av genomförd 
enkätundersökning bland Kumla kommuns grundskollärare rörande 
deras upplevelse av sin arbetssituation. 
 

Förslag Per Holm (kd) föreslår att med anledning av den låga 
svarsfrekvensen, sammanställningen återremitteras till barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar att då en låg svarsfrekvens 
föreligger, återremittera samanställningen av enkätundersökningen 
till barn- och utbildningsförvaltningen. 
 

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

Expediering Områdeschefer 
Rektorer 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-10-11      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-09-20 
  
 Bun § 92 
 Au §  70 Dnr 98/2006 611 
 

Redovisning av resultaten av diagnostiskt material för de tidigare 
skolåren och nationella proven i skolår 5 åren 2000-2006 

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 2000-2006 och en sammanställning över de nationella proven 
för skolår 5 åren 2000-2006. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen samt 
hänskjuter den till Betygsgruppen för vidare analys och uppföljning. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-10-11      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-09-20 
  
 Bun §  93 
 Au §  71 Dnr 88/2006 600 
 

Ansökan om utvecklingspengar till föreläsning med mera 

Ärendebeskrivning Personalen vid Ekeby förskola inkom den 15 september 2006 med en 
ansökan om medel ur barn- och utbildningsnämndens konto för 
utveckling (konto 58110, verksamhet 105000 och ansvar 500000). 
Ansökan avser en föreläsning av i Örebro utifrån boken ”Lyssnandets 
pedagogik” samt vikarier två halvdagar då ordinarie personalen avser 
ägan sig åt diskussion, reflektion och utvärdering. Ansökta medel är 
20 000 kronor. 
 

Arbetsutskottets beslut Barn- och utbildningsnämnden beviljar 20 000 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.  
_________ 
 

Expediering Personalen vid Ekeby förskola 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-10-11 
  
  
 Bun § 97 
   Dnr 94/2006 600 
 

Programsamråd, detaljplan för kvarteret Sylen 

Ärendebeskrivning Stadsarkitektavdelningen har den 26 september 2006 inkommit med 
ett detaljplaneförslag gällande kvarteret Sylen för programsamråd. 
Syftet med programsamrådet är att diskutera möjligheterna till 
byggande av två högre (9-10 våningar) flerbostadshus med  
cirka 40 lägenheter i kvarteret Sylen. Synpunkter på 
detaljplaneförslaget skall vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda 
senast den 16 oktober 2006. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra åt tillförordnad barn- 
och utbildningschef Marie Kilk att utarbeta en handling med 
synpunkter å nämndens vägnar. Synpunkterna skall grunda sig på det 
som framkommit vid nämndens behandling av ärendet. 
_________ 
 

Expediering Miljö- och byggandsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-10-11 
  
  
 Bun § 98 
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Tillförordnad barn- och utbildningschef Marie Kilk informerar om 
utvecklingen inom förvaltningen. 
 

• Tjänsten som utvecklingsledare har tillsatts av Per Ekström. 
Denne börjar sitt arbete den 1 januari 2007. 

• Tjänsten som barn- och utbildningschef har tillsatts av  
Leif Lindström, vilken börjar sitt arbete den 1 december 2006.

• Tjänsten som rektor vid Haga skolan har tillsatts av  
Jörgen Ericson, vilken har börjat på sin tjänst. 

• Utredningssekreterare Anders Andersson kommer under 
november och december detta år vikariera 85 procent på 
kansliavdelningen. 

• Under hösten sker en kompetensinventering där bland annat 
skall kartläggas vilka kompetenser som verksamheterna 
inklusive administration och förvaltningsledning behöver i 
framtiden. Arbetet sker inom ramen för EU Växtkraft Mål3.  

• Forskningsstation Kvarntorp beräknas vara klar i mitten av 
oktober. Målsättning för forskningsstationen är att varje klass 
skall besöka den under ett läsår. 

• Linda Meriloo arbetar 80 procent som genuspedagog. För 
närvarande hjälper hon enheterna upprätta 
jämställdhetsplaner. Viss tid av genuspedagogtjänsten ägnas 
åt att arbeta på konsultbasis gentemot externa aktörer. 

• Den 1-2 november 2006 kommer skolorna ägna sig åt ämnet 
kunskap och lärande, med koncentration på Individuella 
utvecklingsplaner (IUP). 

• Under 2006 har skolverksamheterna arbetat med 
entreprenörskap. 

• För närvarande finns ingen kö till barnomsorgen, däremot är 
det en stor efterfrågan till Hardemo, Tallängens, 
Romarebäckens och Skogstorps förskolor. 

• För närvarande är det svårt att finna vikarier till 
verksamheterna. 

 
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-10-11 
  
  
 Bun § 99 
     
 

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning Kontaktpolitikerna inom barn- och utbildningsnämnden informerar 
rörande deras kontakter med enheterna inom nämndens verksamheter.
 
Per-Arne Mårstad (c) har den 29 september 2006 inkommit med 
rapport från Föräldrarådsmöte den 27 september 2006 vid Ekeby 
skola. Önskemål framfördes vid mötet om markerade och utfyllda 
skolskjutshållplatser på vägen Ekeby-Brånsta, gång- och cykelväg 
Ekeby-Tarsta och Ekeby-Brånsta alternativt Ekeby-Skogstorp, 
tydligare anvisningar för föräldrars hämtning och lämning av elever 
vid skolan, bättre utemiljö och buss till forskningsstationen i 
Kvarntorp. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-10-11 
  
  
 Bun § 100 
     
 

Inspektionskommittén för skolskjutsar informerar 

Ärendebeskrivning Inspektionskommittén för skolskjutsar inom barn- och 
utbildningsnämnden informerar rörande deras verksamhet. Inspektion 
har gjorts av skolskjuts i Kvantorpsområdet och det finns inget att 
invända. Därtill har inspektion gjorts av skolskjutsen mellan Ekeby 
och Skogstorpsskolan. Inspektionen utföll utan någon anmärkning. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-10-11 
  
  
 Bun § 101 
     
 

Personalsekreteraren informerar 

Ärendebeskrivning Personalsekreterare Susanne Eriksson informerar om utvecklingen 
inom personalområdet. 
 

• Ohälsotalen för perioden 1 januari 2006 till 30 juni 2006 visar 
bland annat att sjukfrånvarotiden sammantaget minskat i 
förhållande till motsvarande tidsperiod 2005. 

• Det har varit svårt att rekrytera förskollärare, 
specialpedagoger, lärare i spanska och svenska som 
andraspråk. 

• 11 personer i förvaltningen har erhållit friår. 
• Cirka 25 personer arbetar för närvarande som plusjobbare i 

förvaltningen.  
• Möjligheten till arbetsväxling påtalas vid medarbetarsamtal 

med personalen. 
• En arbetsgrupp har tillsatts för att se över lönesättning. 

 
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-10-11 
  
  
 Bun § 102 
     

 Meddelanden 

 Beslut av arbetsutskott 

 Au § 72 Ansökan om fritidshemsplats i annan kommun. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-10-11 
  
  
 Bun § 102, forts 
     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum 
171/06 Anpassad 

studiegång 
GrF  
kap 5  
§ 10 

Inger Rohlén 
 

060907 

172/06 Anvisning av plats 
i förskola av 
särskilda skäl 

SL 2 
kap § 9 

Inger Rohlén 060913 

173/06
– 
193/06 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Rolf Östman 060922 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-10-11 
  
  
 Bun § 102, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Tillfälligt bygglov Bergsugnsvägen, Kvarntorp 

 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 september 
2006, § 87, beslutat medge tillfällig åtgärd (10 år) enligt 8 kap 14 § 
Plan- och bygglag för ändrad användning till naturskola i den före 
detta mässen/matsalen i Kvarntorps industriområde. Trafiksäkerhets- 
och tillgänglighetsfrågor måste beaktas av sökanden och hyresgästen 
som är barn- och utbildningsförvaltningen. 

  
 

Tillsättande av tjänst som barn- och utbildningschef 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2006, § 94, 
beslutat anställa Leif Lindström som barn- och utbildningschef. 

  
 

Slutredovisning av projektet Attraktiv skola 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2006, § 95, 
beslutat godkänna slutredovisningen av projektet Attraktiv skola. 
Slutredovisningen godkändes av barn- och utbildningsnämnden 
den 31 maj 2006, § 53. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-10-11 
  
  
 Bun § 102, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

  
 

Inbjudningar till konferenser och seminarier 

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

• Vilunda gymnasium i Upplands Väsby anordnar internationell 
konferens om mångfald i skolan den 26-28 januari 2007. 

• Öhrlings Pricewaterhouisecoopers inbjuder till ny 
seminarieserie Framtidens kommuner, Ockelbo i ett globalt 
perspektiv – gör det omöjliga möjligt! i Ockelbo  
den 30 november. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   _______________ 
 


