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Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-21 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-03-07 
  
 Bun § 35 
 Au §  15 Dnr 64/2006 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. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 
_________ 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-21 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-03-07 
  
 Bun § 36 
 Au §  16   
 

Årsredovisning för år 2006 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström och förvaltningsekonom 
Mikael Calmestig har upprättat förslag till årsredovisning 
innehållande bokslut och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
2006. Därtill föreligger förslag till överföring av 2006 års 
ekonomiska resultat till 2007 för respektive ansvarsområde. 
 

Förslag Katarina Hansson (s) föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar uppdra åt barn- och utbildningschef Leif Lindström att 
genomföra en analys av hur mycket av förbrukade kompetens- 
utvecklingsmedel som kommer medlemmarna i Sveriges 
Kommunalarbetarförbund till del. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet, inklusive Katarina Hanssons förslag, till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 

Förslag Pr Holm (kd) föreslår i ett tilläggsförslag att uppdraget till barn- och 
utbildningschef Leif Lindström utökas till att omfatta medlemmar i 
samtliga arbetstagarorganisationer. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till 
årsredovisning. Vidare antas förslaget om en resultatöverföring 
innebärande att de ekonomiska ansvarsområdena tillförs 100 procent 
av det över- alternativt underskott i förhållande till budget de 
genererat under år 2006. Slutligen bifaller barn- och utbildnings-
nämnden Katarina Hanssons förslag och Per Holms tilläggsförslag. 
_________ 
 

Expediering Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 
Ekonomiavdelningen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-21 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-03-07 
  
 Bun § 37 
 Au §  17 Dnr 11/2006 600 
 

Intern kontroll 2006 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog vid sammanträde den 5 oktober 2004,  
§ 67, reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I 
enlighet med detta reglemente beslutade barn- och utbildnings- 
nämnden vid sammanträde den 8 februari 2006, § 5, anta en intern 
kontrollplan för nämnden gällande år 2006.  
 
I reglementet fastslås att ”Förvaltningschefen svarar för att minst 
årligen skriftligt rapportera till nämnden och ge en samlad bedömning 
om hur den interna kontrollen fungerar”. 

Barn- och utbildningschef Leif Lindström presenterar en 
sammanställning av den interna kontrollen inom barn- och 
utbildningsnämnden utifrån den av nämnden beslutade 
internkontrollplanen. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner sammanställningen. 
 

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

Expediering Ekonomiavdelningen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-21 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-03-07 
  
 Bun § 38 
 Au §  18   
 

Barnbokslut för år 2006 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  
15 oktober 2001, § 71, att varje förvaltning skall upprätta ett 
barnbokslut som redovisas till kommunstyrelsen. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till barn- 
och utbildningsnämndens barnbokslut för år 2006. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till 
barnbokslut för år 2006. 
_________ 
 

Expediering Kansliavdelningen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-21 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-03-07 
  
 Bun § 39 
 Au §  19   
 

Betygsstatistik, Statistiska centralbyrån (SCB) 

Ärendebeskrivning Statistiska centralbyrån (SCB) har samlat in och bearbetat slutbetyg 
från skolår 9 vårterminen 2006. Utredningssekreterare  
Anders Andersson redovisar det statistiska materialet. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hänskjuta ärendet till dess 
sammanträde den 18 april 2007. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-21 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-03-07 
  
 Bun § 40 
 Au §  20 Dnr 18/2007 600 
 

Samråd kvarteret Sylen 

Ärendebeskrivning Stadsarkitektavdelningen inkom den 2 februari 2007 med ett samråd 
rörande förslag till detaljplan för kvarteret Sylen. Syftet med förslaget 
till detaljplan är att möjliggöra en nybyggnad av bostäder i kvarteret 
Sylens norra del. Upprättat skissförslag upptar cirka 40 lägenheter 
fördelat på två punkthus med vardera 9-10 våningar. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den  
12 december 2006, § 132, skicka förslaget till detaljplan för samråd. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den  
11 oktober 2006, § 97, uppdra åt dåvarande tillförordnad barn- och 
utbildningschef Marie Kilk att utarbeta en handling med nämndens 
synpunkter på detaljplaneförslaget utifrån de vid detta tillfälle 
framförda synpunkterna. 
 
Synpunkter på förslaget skall vara miljö- och byggnadsnämnden 
tillhanda senast den 1 mars 2007. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämndens beslutar att hänvisa till framförda 
synpunkter på detaljplaneförslaget avgivna i samband med beslutet av 
nämnden den 11 oktober 2006. 
 

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

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-21 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-03-07 
  
 Bun § 41 
 Au § 22   
 

Hemställan om ombudgetering i investeringsbudget för år 2007 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström föreslår i en skrivelse 
daterad den 7 mars 2007 att barn- och utbildningsnämndens beslutar 
hemställa till kommunfullmäktige att besluta om ombudgetering för 
år 2007 i det att investeringsmedel avsatta för ombyggnation av 
Kumlaby skola hänskjuts till nybyggnation av förskola i 
Skogstorpsområdet under 2007. Beslutet skulle även innebära att 
planering av ombyggnation av Kumla skola fortgår enligt vad som 
tidigare planerats. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta om ombudgetering för år 2007 i det att investeringsmedel 
avsatta för ombyggnation av Kumlaby skola hänskjuts till 
nybyggnation av förskola i Skogstorpsområdet under 2007. Beslutet 
skall dock innebära att planering av ombyggnation av Kumla skola 
fortgår enligt vad som tidigare planerats. 
_________ 
 

Expediering Kommunfullmäktige +handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-21 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-03-07 
  
 Bun § 42 
 Au § 23 Dnr 22/2007 600 
 

Samråd gällande Tillgänglighetsplan för allmänna platser i 
Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 23 februari 2007 inkommit med 
samråd gällande förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser i 
Kumla kommun. Syftet med tillgänglighetsplan för allmänna platser 
är att ge en övergripande bild av Kumla kommuns tillgänglighet och 
användbarhet för personer med funktionsnedsättning, att ge konkreta 
förslag för att stegvis kunna åtgärda befintliga hinder i den offentliga 
fysiska miljön, att utgöra underlag för särskilda tillgänglighets- 
satsningar samt att hitta standardlösningar för bättre tillgänglighet och 
ge riktlinjer för en enhetlig utformning. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den  
6 februari 2007, § 24, att förslaget till Tillgänglighetsplan för 
allmänna platser i Kumla kommun skulle sändas ut för samråd till 
berörda. Synpunkter på förslaget skall vara miljö- och 
byggnadsnämnden tillhanda senast den 10 april 2007. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningschef Leif Lindström att utarbeta 
förslag till synpunkter. Detta förslag skall presenteras för barn- och 
utbildningsnämnden vid dess sammanträde den 21 mars 2007. 
 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström presenterar förslag till 
synpunkter. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till 
synpunkter. 
______ 
 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-21 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-03-07 
  
 Bun § 43 
 Au § 24 Dnr 23/2007 600 
 

Inbjudan att söka projektmedel till insatser för ungdomar som 
riskerar att utsättas för så kallat hedersrelaterat våld samt stöd 
till projekt med målgrupperna homosexuella, bisexuella och 
transpersoner 

Ärendebeskrivning Regeringen har avsatt 180 miljoner kronor för insatser mot så kallat 
hedersrelaterat våld samt till stöd för projekt med målgrupperna 
homosexuella, bisexuella och transpersoner. Länsstyrelserna har 
bland annat fått i uppdrag att lämna stöd till lokala och regionala 
projekt som avser förebyggande arbete inom berörda områden.  
 
Länsstyrelsen i Örebro län har en miljon kronor att fördela till olika 
projekt och har den 5 februari 2007 inkommit med inbjudan till bland 
annat länets kommuner att söka bidrag till projekt inom dessa 
områden. Stöd kan lämnas till högst halva kostnaden för projektet. 
Vid kommunala projekt skall ansökan vara förankrad i 
kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd. 
 
Ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen i Örebro län senast den 
31 mars 2007. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den  
13 februari 2007, § 42, att ärendet skulle överlämnas till barn- och 
utbildningsnämnden, vilken tillsammans med socialnämnden skulle 
ansöka om projektmedel. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningschef Leif Lindström att utarbeta 
förslag till ansökan. Detta förslag skall presenteras för barn- och 
utbildningsnämnden vid dess sammanträde den 21 mars 2007. 
 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig redovisar de utgångspunkter 
som ansökan skall grunda sig på.  
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar ställa sig positiv till att 
ansökan insänds till länsstyrelsen samt att barn- och utbildningschef 
Leif Lindström uppdras å nämndens vägnar att insända en ansökan. 
______ 
 

Expediering Kommunstyrelsens arbetsutskott + handling 
Länsstyrelsen i Örebro län + handling 
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Barn- ,och utbildningsnämnden 2007-03-21 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-03-07 
  
 Bun § 44 
 Au § 26 Dnr 25/2007 600 
 

Samråd, detaljplaneförslag för kvarteret Borgmästaren 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden har den 1 mars 2007 inkommit med 
detaljplaneförslag för kvarteret Borgmästaren. Detaljplaneförslaget 
har upprättats för att möjliggöra en om- och tillbyggnad av 
Stadshuset. 
 
Synpunkter skall vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast 
den 30 mars 2007. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningschef Leif Lindström att utarbeta 
förslag till synpunkter. Detta förslag skall presenteras för barn- och 
utbildningsnämnden vid dess sammanträde den 21 mars 2007. 
 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström presenterar förslag till 
synpunkter. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till 
synpunkter. 
______ 
 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-21 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-03-07 
  
 Bun § 45 
 Au § 27 Dnr 26/2007 600 
 

Samråd, detaljplaneförslag för Västra parken – gamla 
brandstationen 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden har den 1 mars 2007 inkommit med 
detaljplaneförslag för Västra parken-gamla brandstationen. Syftet 
med detaljplaneförslaget är bland annat att anpassa befintliga 
stadsplanen från år 1926 till dagens förhållanden och att ge aktuellt 
underlag för framtida bygglovshanteringar. 
 
Synpunkter skall vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast 
den 26 mars 2007. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningschef Leif Lindström att utarbeta 
förslag till synpunkter. Detta förslag skall presenteras för barn- och 
utbildningsnämnden vid dess sammanträde den 21 mars 2007. 
 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström presenterar förslag till 
synpunkter. 
 

Nämndens ebslut Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till 
synpunkter. 
______ 
 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-31 
  
  
 Bun § 46 
     
 

Förvaltningsekonomen informerar 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig informerar om utvecklingen 
inom förvaltningen. 
 
• 18 barn önskar plats i förskolan till och med den sista juli 2007. 

Därutöver finns 36 anmälda med önskad start efter sommaren. 
• Rekrytering av områdeschef, Norra skolområdet pågår.  

Viktoria Holmgren och Malin Skyrman Lindwall vikarierar som 
rektor på Kumlaby skola år 6-9 till och med den 30 juni 2007. 

• Projektgrupp för nybyggnation av förskola i Skogstorp har 
påbörjat sitt arbete. Arbetsgruppen leds av utvecklingsledare  
Per Ekström. 

• Årets första Föräldraråd har genomförts på Lillhedens skola, 
varvid skolans arbetsform presenterades. 

 
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-21 
  
  
 Bun § 47 
     
 

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning Kontaktpolitikerna inom barn- och utbildningsnämnden informerar 
om följande besök. 
 
Per Holm (kd) har besökt Vialundskolan och diskuterat bland annat 
framtida verksamhet, matematikprojekt och personalsituationen. 
 
Stefan Svensson (s) har genomfört studiebesök särskolan och där 
tagit del av verksamheten. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden noterar meddelandet. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-21 
  
  
 Bun § 48 
     
 

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 2007-03-21 
  
  
 Bun § 49 
     

 Meddelanden 

 Beslut av arbetsutskott 

 Au § 21 Ansökan om förskoleplats i annan kommun 

Au § 25 Ansökan om förskoleplats i annan kommun 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-21  
  
  
 Bun § 49, forts 
     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum
5/07– 
17/07 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2007-
01-31  
§ 13 

Leif Lindström 070227 

18/07 Yttrande vid 
överklagan till 
länsrätt, Viklund 

Bun 
2007-
01-31  
§ 13 

Leif Lindström 070226 

19/07- 
35/07 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser 

Bun 
2004- 
01-28 
§ 6 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser 

070129 

36/07 Anpassad 
studiegång 

GrF 
5:10 

Gunilla Kalmnäs 070208 

37/07 Anpassad 
studiegång 

GrF 
5:10 

Gunilla Kalmnäs 070118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-21 
  
  
 Bun § 49, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Kommunfullmäktigebeslut angående motion rörande sms-
meddelande till föräldrar vid skolk 

 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 23 januari 2007, 
§ 6, anta barn- och utbildningsnämndens förslag till yttrande 
beträffande Kerstin Cedeströms och Katrin Tensmyrs motion 
angående skyldighet för skolan att ta kontakt med föräldrar via sms 
vid elevs frånvaro. 

  
 

Kommunfullmäktigebeslut angående motion rörande 
enkätundersökning bland skolelever 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den  
9 februari 2007, § 7, anta barn- och utbildningsnämndens förslag till 
yttrande beträffande Maria Rönnbäcks motion angående att 
undersöka möjligheterna för Örebro universitet att genomföra en 
enkätundersökning bland elever som slutat grundskolan i Kumla 
kommun. 

  
 

Inbjudan till kurs 

 
Regionförbundet södra Småland har inkommit med en inbjudan till 
kursen ”Överförmyndarverksamhet i praktiken” den 28 maj 2007 på 
Hotel Tylösand. 

 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-21 
  
  
 Bun § 49, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Inbjudan, Kulturting 

 
Regionförbundet Örebro län har inkommit med inbjudan till 
Kulturting på Örebro slott 22-23 mars 2007. 

  
 

Inbjudan till kurs, Aksaa-Islamutbildning för tillväxt 

 
Aksaa Islamutbildning för tillväxt har inkommit med inbjudan till 
kurser under temat ”Integrationsinriktade kurser om islam och 
muslimsk kultur”. 

  
 

Protokoll, Sydnärkes Utbildningsförbund 

 
Sydnärkes Utbildningsförbund har inkommit med protokoll från 
direktionens sammanträde den 11 januari 2007. 

   
 

Inbjudan till skola för politiker 

 
ViaEcole AB har inkommit med erbjudande om kursen skola för 
politiker. 

  
 
 
 
 

     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-21 
  
  
 Bun § 49, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

  
 

Barn- och utbildningsnämndens resultat år 2006 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den  
9 februari 2007, § 27, att ge barn- och utbildningskontoret i uppdrag 
att närmare analysera utfallet på driftbudgeten för verksamheterna 
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och 
gymnasieskola inklusive vuxenutbildning. 

  
 

Beslut av Skolverket angående Kunskapsskolan i Sverige AB:s 
ansökan om rätt till bidrag för fristående gymnasieskola 

 
Skolverket har den 9 februari 2007 beslutat att Kunskapsgymnasiet i 
Örebro uppfyller villkoren för bidragsberättigande samt att ingen 
kommun kunnat påvisa att en etablering skulle medföra påtagliga 
negativa konsekvenser för skolväsendet i kommunen eller för 
regionen. 

 
Underrättelse från Skolverket om inrättande av ytterligare en 
inriktning vid Fordonsprogrammet, FordonsUtbildningar i 
Örebro AB 

 
Skolverket har inkommit med underrättelse om att den finner att den 
nationella inriktningen Maskin- och lastbilsteknik ryms inom den 
förklaring om rätt till bidrag som FordonsUtbildningar i Örebro AB 
har sedan tidigare. 

 
   ___________ 
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