
KUMLA KOMMUN   Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  2006-12-12 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 Kumlarummet, Stadshuset torsdagen den 12 december 2006 

klockan 14.00–15.45 
  
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) Mats Hellgren (m) 
 Josef Majersky (s), tjg ers Elisabeth Berglund (v) 
 Kristina Davidsson (s)  
   
Närvarande ej tjg ers Ing-Marie Andersson (s) Kerstin Cederström (fp) 
   
 
Övriga Leif Lindström, barn- och utbildningschef 
 Marie Kilk, områdeschef 
 Anders Andersson, sekreterare 
 Mikael Calmestig, förvaltningsekonom 
  
  
Justerare Mats Hellgren 
 
 
Sekreterare ....................................................… §§ 111 – 119 
 Anders Andersson  
 
 
Ordförande ...........................................……… 
 Björn Eriksson 
 
 
Justerare ........................................……….. 
 Mats Hellgren 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2006-12-12 
 

Datum för uppsättande 2006-12-18 Datum för nedtagande 2007-01-12 
 

Förvaringsplats Barn- och utbildningskontoret, Stadshuset 
  
Underskrift  

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

 Anders Andersson  
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-12-12 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-11-29 
  
 Bun § 111 
 Au §  78      Dnr 55/2005 600 
 

Ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig lämnar rapport  
per den 28 november 2006 över den aktuella ekonomiska situationen 
inom barn- och utbildningsnämnden. I driftbudgeten för år 2006 
prognostiseras ett överskott med 800 000 kronor, vilket motsvarar 
0,22 procent av nämndens totala driftbudget. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 
 

Nämndens beslu Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 
_________ 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-12-12 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-11-29 
  
 Bun § 112 
 Au §  79      Dnr 64/2006 600 
 

Internbudget för år 2007  

Ärendebeskrivning Tillförordnad barn- och utbildningschef Marie Kilk och  
förvaltningsekonom Mikael Calmestig presenterar förslag till 
internbudget, i form av arbetsmaterial, för år 2007.  
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendemening Barn- och utbildningschef Leif Lindström och  
förvaltningsekonom Mikael Calmestig presenterar förslag till 
internbudget för år 2007.  
 

Förslag Katarina Hansson (s), med instämmande av Elisabeth Berglund (v), 
föreslår att ytterligare 50 procent tjänst genuspedagog budgeteras i 
internbudgeten. Denna kostnad skall finansieras inom befintlig 
budgetram. Förslaget innebär att barn- och utbildningsförvaltningen 
sammantaget innehar 100 procent tjänst som genuspedagog. 
 
Per Holm (kd) föreslår 100 procent tjänst genuspedagog som skall 
finansieras av kommunstyrelsen centralt och därigenom i större 
omfattning nyttjas av samtliga förvaltningar i kommunen. 
 
Per Holm (kd) föreslår nämnden besluta att särskolans 
rektorsorganisation skall utredas. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta föreliggande förslag om 
internbudget för år 2007 till de delar där inga andra förslag föreligger. 
Vidare beslutar nämnden anta Katarina Hanssons (s) förslag om 
budgetering av ytterligare 50 procent genuspedagogtjänst. Slutligen 
beslutar nämnden anta barn- och utbildningschef Leif Lindströms och 
förvaltningsekonom Mikael Calmestigs förslag till internbudget, 
innebärande avslag på Per Holms (kd) förslag rörande utredning av 
rektorsorganisationen inom särskolan. 
 

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

Expediering Ekonomiavdelningen + handling 
Områdeschefer och rektorer + handling 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

4

 
Barn- och utbildningsnämnden 2006-12-12 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-11-29 
  
 Bun § 113 
 Au §  80      Dnr 109/2006 600 
 

Förslag till intern kontrollplan år 2007 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 förslaget till internkontrollplan 
för år 2007. 
 

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

Expediering Ekonomiavdelningen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-12-12 
  
  
 Bun § 115 
        Dnr 103/2006 600 
 

Redovisning av remissvar 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. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 15 november 2006, § 106, att förslag till remissvar skulle 
presenteras vid arbetsutskottets sammanträde den 29 november 2006 
samt att arbetsutskottet skulle erhålla delegation att besluta å 
nämndens vägnar vid detta tillfälle. Vidare skulle nämndens 
remissvar redovisas vid dagens sammanträde. 
 
Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde den 29 november 2006,  
§ 82, om remissvar. Redovisning sker av remissvaret. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-12-12 
  
  
 Bun § 116 
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström och områdeschef  
Marie Kilk informerar om utvecklingen inom förvaltningen. 
 

• Leif Lindström förklarar sig känna sig varmt välkommen till 
förvaltningen och nämnden samt tackar för den uppmuntran 
han erhållit i samband med att han tillträtt sin tjänst. 

• Personalsekreterare Susanne Eriksson kommer att vara 
tjänstledig perioden 15 januari 2007 till 30 juni 2007.  
Sofia Dahlérus kommer att vikariera som personalsekreterare 
under denna tid. Sofia Dahlérus börjar sitt vikariat den  
18 december 2006. 

• Utvecklingsledare Per Ekström börjar sin tjänst den  
2 januari 2007. 

• Annonsering har skett rörande tjänsten som vikarierande 
rektor på Fylsta skola. Det finns tre internt sökanden och en 
externt sökande. 

• Förvaltningen har haft möte med Företagarföreningen i 
Kumla och diskuterat bland annat framtida kontakter och 
prao. Framöver kommer ytterligare kontakter tas med andra 
på arbetsmarknaden förekommande organisationer. 
Vialundskolan har innevarande läsår erbjudit eleverna 
fördjupade kunskaper rörande entreprenörskap. 

• Några större förändringar har inte inträffat beträffande 
efterfrågan på platser inom barnomsorgen. Fortsatt är det 
störst efterfrågan på platser, relativt befintliga platser, i 
Hällabrottet, Hardemo och Skogstorp. 

• För närvarande pågår arbete med läsårets förläggning 
2006/2007. Förslag kommer att presenteras för barn- och 
utbildningsnämnden vid dess sammanträde den  
31 januari 2007. 

 
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-12-12 
  
  
 Bun § 117 
     
 

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning Kontaktpolitikerna inom barn- och utbildningsnämnden informerar 
rörande deras kontakter med enheterna inom nämndens verksamheter.
 
Per-Arne Mårstad (c) informerar om hans och Josef Majerskys (s) 
besök på Ekeby förskola, fritidshem, grundskoleklass och 
grundskola. Tillbyggnationen av förskolan är färdigställd, vilken 
försetts med praktiska lösningar som ljudabsorberande cellulosafärg 
för upptagande av ljud, skötbord med justerbar höjd och 
avduschningsbrunnar vid entréerna. Vid tillbyggnationen har vissa 
förbättringar skett i intilliggande utrymmen. Resursfördelnings- 
systemet inom förskoleverksamheten används flexibelt för att bland 
annat kunna bemöta barn med särskilda behov. Inom grundskolan 
pågår utvecklingssamtalen med elever och föräldrar. Inom 
grundskolan tillämpas konfliktsamtal direkt efter rast, innebärande att 
incidenter på raster omedelbar tas upp och diskuteras. Därmed 
uppstår en omedelbar behandling av eventuell kränkande behandling. 
Föräldrarådet i Ekeby har fortsatt tidigare upptagen diskussion 
rörande trafiksituationen för elever på deras väg till skolan.  
Rektor Liselott Broman Huss fortsätter under våren 
rektorsutbildningen. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-12-12 
  
  
 Bun § 118 
     
 

Inspektionskommittén för skolskjutsar informerar 

Ärendebeskrivning Inspektionskommittén för skolskjutsar inom barn- och 
utbildningsnämnden meddelar att det finns ingen information rörande 
deras verksamhet utöver vad som framgår av paragraf 114. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden noterar meddelandet. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-12-12 
  
  
 Bun § 119 
     

 Meddelanden 

 Beslut av arbetsutskott 

 Au § 82 Remiss gällande Klimatstrategi för Kumla kommun 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-12-12 
  
  
 Bun § 119 
     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum
209/06 Rätt för elev att 

vara på fritids som 
stöd i utvecklingen

SL 2 
kap § 9 

Birgitta Daréus 061116 

210/06
– 
231/06 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Rolf Östman 061122 

232/06 Ledighet för elev 
mer än 10 dagar 

GrF  
kap 6  
§ 8 

Inger Rohlén 061124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-12-12 
  
  
 Bun § 119, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Uppdrag att redovisa till budgetberedningen 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde den  
27 september 2006, § 299, beslutat vilka uppdrag som är att anse som 
avslutade och vilka uppdrag som är kvarstående sedan tidigare. Barn- 
och utbildningsnämnden har inget uppdrag. 

  
 

Förslag till budget 2007 och flerårsbudget 2008-2009 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 november 2006, 
§ 118, beslutat anta budgetberedningens förslag till budget för år 
2007 och flerårsbudget för åren 2008-2009. I anledning av detta 
beslut får respektive nämnd i uppdrag att om så erfordras, revidera 
sina effektmål med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade 
behov.  

  
 

Lagakraftbevis 2006-10-16 

 
Den av Miljö- och byggnadsnämnden, den 28 mars 2006, antagna 
detaljplan för Skogstorps bostadsområde har vid utgången av  
den 26 oktober 2006 vunnit laga kraft. 

  
 

Dom 

 
Länsrätten i Örebro län har meddelat domslut i skolskjutsärende med 
diarienummer 84/2006 623 avslå överklagande. 

      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2006-12-12 
  
  
 Bun § 119, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

  
 

Protokoll från Sydnärkes utbildningsförbund SUF 

 
Sydnärkes utbildningsförbund SUF har inkommit den 30 november 
2006 med protokoll från sammanträde i direktion den 16 november 
2006. 

 
 
 
 
   __________ 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-11-29 
  
        
 Au §  82      Dnr 103/2006 600 
 

Remiss gällande Klimatstrategi för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden inkom den 2 november 2006 med ett 
förslag till Klimatstrategi för Kumla kommun. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 15 november 2006 att uppdra åt tillförordnad förvaltningschef 
Marie Kilk att upprätta förslag till remissyttrande. Detta förslag skulle 
presenteras vid dagens sammanträde i arbetsutskottet. Vidare gavs 
arbetsutskottet mandat att besluta i ärendet å nämndens vägnar.  
 
Tillförordnad förvaltningschef Rolf Östman presenterar förslag till 
remissyttrande. 
 

Arbetsutskottets beslut Anta föreliggande förslag till remissyttrande med revideringar enligt 
vad som framkommit vid dagens sammanträde. 
_________ 
 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 
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