
KUMLA KOMMUN   Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  2006-11-15 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 Naturskolan i Kvarntorp onsdagen den 15 november 2006 

klockan 14.00–15.10 
  
Beslutande Katarina Hansson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c)   
 Josef Majersky (s), tjg ers Per Holm (kd) 
 Ing-Marie Andersson (s), tjg ers Katrin Tensmyr (fp) 
 Gun-Britt Ahlin (s) Mats Hellgren (m) 
 Denis Nilsson (v), tjg ers Elisabeth Berglund (v) 
 Kristina Davidsson (s)  
   
Närvarande ej tjg ers Kerstin Cederström (fp)  
 
Övriga Marie Kilk, tillförordnad barn- och utbildningschef 
 Rolf Östman, tillförordnad barn- och utbildningschef 
 Anders Andersson, sekreterare 
 Mikael Calmestig, förvaltningsekonom 
 Tina Waara, praktikant 
  
  
Justerare Elisabeth Berglund 
 
 
Sekreterare ...................................................... §§ 103 – 110 
 Anders Andersson  
 
 
Ordförande ............................................. 
 Katarina Hansson 
 
 
Justerare .......................................... 
 Elisabeth Berglund 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2006-11-15 
 

Datum för uppsättande 2006-11-21 Datum för nedtagande 2006-12-15 
 

Förvaringsplats Barn- och utbildningskontoret, Stadshuset 
  
Underskrift  

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

 Ulla Asker 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-11-15 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-11-01 
  
 Bun § 103 
 Au §  74      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 Förvaltningsekonom Mikael Calmestig lämnar rapport över den 
aktuella ekonomiska situationen inom barn- och utbildningsnämnden 
per den 30 oktober 2006. I driftbudgeten för år 2006 prognostiseras 
ett överskott med 300 000 kronor. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 
_________ 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-11-15 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-11-01 
  
 Bun § 104 
 Au §  75 Dnr 60/2006 610 
 

Redovisning av likabehandlingsplaner 

Ärendebeskrivning Riksdagen beslutade den 8 februari 2006 om införandet av  
Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande 
behandling av barn och elever. Lagen trädde i kraft den  
1 april 2006. 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, etniskt tillhörighet, 
religion, sexuell läggning och funktionshinder förbjuds i all 
verksamhet som omfattas av skollagen. Lagen anger att 
verksamheterna skall bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att 
förhindra och motverka alla former av kränkande behandling. Vidare 
skall varje verksamhet ha en likabehandlingsplan där planerade 
åtgärder redovisas. Likabehandlingsplanen skall följas upp och ses 
över varje år. Upprättas inte likabehandlingsplaner blir huvudmannen 
skadeståndsskyldig. 
 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 31 maj 2006,  
§ 57, redovisades verksamheternas arbete med likabehandlingsplaner. 
Vid detta tillfälle beslutades nämnden likabehandlingsplanerna skulle 
redovisas för nämnden när de färdigställts. 
 
Redovisning sker av verksamheternas likabehandlingsplaner. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 
_________ 
 

Expediering Områdeschefer 
Rektorer 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-11-15 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-11-01 
  
 Bun § 105 
 Au §  76 Dnr 106/2006 600 
 

Sammanträdestider år 2007 och delar av år 2008 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till 
sammanträdestider under 2007 och delar av år 2008 barn- och 
utbildningsnämnden, dess arbetsutskott samt det partigemensamma 
gruppsammanträdet. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 
 

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

Expediering Kommunkansliet + handling 
Växeln + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-11-15 
  
  
 Bun § 106 
   Dnr 103/2006 600 
 

Remiss gällande Klimatstrategi för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 2 november 2006 inkommit 
med förslag till Klimatstrategi för Kumla kommun. Syftet med 
strategin är att effektivisera och synliggöra arbetet mot 
klimatförändringar, varför strategin innehåller mål och åtgärder för 
att reducera den kommunala verksamhetens utsläpp av växthusgaser. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 24 oktober 2006, § 106, att låta förslaget gå ut på remiss. 
Synpunkter på förslaget till klimatstrategi skall vara miljö- och 
byggnadsnämnden tillhanda senast den 8 december 2006. 
 

Nämndens beslut Uppdra åt tillförordnad barn- och utbildningschef Marie Kilk att 
utarbeta ett förslag till remissyttrande. Detta förslag till yttrande 
presenteras vid sammanträde i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott den 29 november 2006. Vidare beslutar nämnden ge 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott delegation att besluta å 
nämndens vägnar vid detta tillfälle. Redovisning av nämndens 
remissyttrande skall ske vid dess sammanträde  
den 12 december 2006. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-11-15 
  
  
 Bun § 107 
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Tillförordnad barn- och utbildningschef Marie Kilk informerar om 
utvecklingen inom förvaltningen. 
 
• Förvaltningen arbetar för närvarande med förslaget till 

internbudget för år 2007. 
• Förvaltningen gör en översyn av tänkbara arbetstidsmodeller för 

personalen som arbetar vid förskolan Björnen, vilken erbjuder 
omsorg dygnet runt. Översynen föranleds av beslutade  
EU-direktiv rörande arbetstidsförläggning. 

• Organiseringen av särskolan ses över med anledning av att antalet 
elever ökar samt att ett ökat antal av dessa elever har ett större 
stödbehov.  

• Förskolebeläggningen tillsammans med i dagsläget inkomna 
anmälningar om önskan av förskoleplats, uppvisar ett stort 
efterfrågebehov i områdena Hardemo, Hällabrottet och 
Skogstorp. 

• Kompetensanalyser inom EU Växtkraft Mål 3 projekt pågår bland 
samtlig personal. 

• Den 16 mars 2007 kommer förvaltningen arrangera  
Skoltorg 2007, en mässa med bland annat föreläsningar och 
möjligheter för verksamheterna att förevisa sitt arbete. 

• Östra skolområdet har under hösten fokuserat på värdegrunden 
som utvecklingsområde. Bland annat har barn/ungdomar, 
föräldrar och personal tillsammans utarbetat ett dokument med 
basregler, påföljder vid regelbrott och uppförandekoder. 

• Inger Rohlén, rektor i Fylsta skolenhet, kommer under första 
halvåret 2007 vara tjänstledig från sin tjänst. 

 
Nämnden beslutar Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-11-15 
  
  
 Bun § 108 
     
 

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 2006-11-15 
  
  
 Bun § 109 
     
 

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 2006-11-15 
  
  
 Bun § 110 
     

 Meddelanden 

 Beslut av arbetsutskott 

 Au § 77 Ansökan om förskoleklass- och fritidshemsplats i annan 
kommun. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-11-15 
  
  
 Bun § 110 
     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum 
194/06
– 
206/06 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Rolf Östman 061024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-11-15 
  
  
 Bun § 110, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Avtal , IFK Kumla innebandy 

 
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 4 oktober 2006, 
§ 57, beslutat godkänna avtal med IFK Kumla innebandy gällande 
servicefunktions- och driftsansvar av bokningsbara ytor, kafeteria 
samt vissa funktioner i Skogstorpsskolans sporthall. 

  
 

Katarina Hanssons motion om utbildning för föräldrar med barn 
i förskole- och skolåldern 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 16 oktober 2006,  
§ 105, beslutat anta yttrande där barn- och utbildningsnämnden 
föreslår kommunfullmäktige uppdra åt barn- och utbildnings-
förvaltningen utarbeta en plan för informationsinsatser till föräldrar i 
samband med förskolans och skolans ordinarie föräldramöten.. 

  
 

Protokoll från Sydnärkes utbildningsförbund SUF 

 
Sydnärkes utbildningsförbund SUF har inkommit den 16 oktober 
2006 med protokoll från sammanträde i beredningsutskottet  
den 14 september 2006. 

  
 

Protokoll från Sydnärkes utbildningsförbund SUF 

 
Sydnärkes utbildningsförbund SUF har inkommit den 1 november 
2006 med protokoll från sammanträde i direktion den 19 oktober 
2006. 

     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-11-15 
  
  
 Bun § 110, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Dom från Länsrätten i Örebro län, diarienummer 85/2006 623 

 
Dom har inkommit från Länsrättenn i Örebro län rörande 
skolskjutsärende med diarienummer 85/2006 623 där överklagandet 
avslås. 

   
 

Lusten och möjligheten rapport 282 2006 

 
Rapport 282, 2006 Lusten och möjligheten om lärarens betydelse, 
arbetssituation och förutsättningar har inkommit den 17 oktober 
2006. 

 
 
 
 
 
                                                               ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


