
KUMLA KOMMUN   Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden  2007-05-30 

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 Kumlarummet, Stadshuset onsdagen den 30 maj 2007 
klockan 14.00–16.30 

  
Beslutande Katarina Hansson (s), ordförande §§ 68-75 Per Holm (kd) §§ 68-75 
 Marie Lindh, (s), tjg ers §§ 76-85 Roberth Axäng (fp), tjg ers §§ 76-85 
 Stefan Svensson (s)  Per-Arne Mårstad (c) 
 Christer Thörner (s) Christina Örnebjär (fp), tjg ers 
 Anna Kajsa Gullberg (s) Awat Mohammad (m) 
 Eva Palmqvist (s), tjg ers Berry Keller (m) 
 Elisabeth Berglund (v), tjg ers  
   
Närvarande ej tjg ers Marie Lindh (s), §§ 68-75 Roberth Axäng (fp), §§ 68-75 
 Barbro Halling (s) Jan Nilsson (mp) 
 Eva Palmqvist (s)  
   
Övriga Leif Lindström, barn- och utbildningschef 
 Mikael Calmestig, förvaltningsekonom 
 Anders Andersson, sekreterare 
 Katrin Aldenfalk, assistent, §§ 68-69 
 Malin Lignell, praktikant §§ 68-69 
  
Justerare Awat Mohammad 
 
 
Sekreterare ....................................................… §§ 68 – 85 
 Anders Andersson  
 
 
Ordförande ...........................................………               ………………………………….
 Katarina Hansson §§ 68-75                           Stefan Svensson §§ 76-85 
 
 
Justerare ........................................……….. 
 Awat Mohammad 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 

Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2007-05-30 
 

Datum för uppsättande 2007-06-05 Datum för nedtagande 2007-06-29 
 

Förvaringsplats Barn- och utbildningskontoret, Stadshuset 
  
Underskrift  

...................................................... 
 Ulla Asker 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-05-16 
  
      Bun § 68 
 Au §  43      Dnr 64/2006 600 
 

Ekonomisk rapport 

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

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 
 

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

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-05-16 
  
 Bun § 69 
 Au §  44      Dnr 72/2007 600 
 

Budget för år 2008 och flerårsbudget för åren 2009-2010 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Leif Lindström och förvaltningsekonom 
Mikael Calmestig har upprättat förslag till budget för år 2008 och 
flerårsbudget för åren 2009-2010 gällande barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområden. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Förslag Driftbudget 
Katarina Hansson (s) föreslår prioritering av driftbudget enligt  
bilaga 1. Under rubriken 01 Gemensamma administrativa enheter 
läggs äskandena Kompetensutveckling och Kompetensutveckling 
Kumlaby skola ihop och uppgår till 800 000 kronor i 2008 års budget 
och 2009 års plan samt 300 000 kronor i 2010 års plan. Vidare läggs 
äskandena Ökning av personaltäthet, Barn i behov av särskilt stöd 
och Förbättrat stöd i modermålsundervisning under rubriken  
44 Grundskola ihop till ett äskande med namnet Ökad personaltäthet 
för att utveckla stödet till barn med sociala och/eller språkliga 
svårigheter. Äskandet skall uppgå till 1 500 000 kronor per år i 
förslag till budget för år 2008 och plan för åren 2009-2010 och ges 
prioritet 1. Katarina Hansson framför att det finns en viss oro för att 
Kulturskolans verksamhet till för stor del ägnas åt musik. 
 
Per Holm (kd) föreslår prioriteringar av driftbudget enligt bilaga 2. 
Beträffande verksamheten 01 Gemensamma administrativa enheter 
föreslås att en intäkt budgeteras med 250 000 kronor per år  
2008-2010 avseende försäljning av genuspedagogtjänster till övriga 
förvaltningar i kommunen. Ett matematikprojekt tillförs budget- och 
planförslaget uppgående till en kostnad av 300 000 kronor respektive 
år. Detta äskanden ges prioritet 3. Därtill skall tillföras ett äskande 
om Dramapedagog med 350 000 kronor per år i förslag till budget för 
år 2008 och plan för åren 2009-2010 med prioritet 6. I texten rörande 
forskningsstation Kvarntorp, sidan 22, skall framgå att förhandling av 
hyra skall inledas medförande en hyreskostnad på 150 000 kronor per 
år, 100 000 kronor skall avsättas till reser för barn och ungdomar till 
Naturskolan i Kvarntorp samt 200 000 kronor skall användas till en 
halv årsarbetare vid Naturskolan. Slutligen skall ett äskande göras 
beträffande egen gymnasieorganisation, i dagsläget dock uppgående 
till ett okänt belopp. 

                                                                              forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-05-16 
  
 Bun § 69, forts 
 Au §  44      Dnr 72/2007 600 
 

Budget för år 2008 och flerårsbudget för åren 2009-2010 

 Investeringsbudget 
Katarina Hansson (s) föreslår prioriteringar av investeringsbudget 
enligt bilaga 3. Äskandet Underhåll och utbyte av inventarier under 
rubriken 01 Gemensam administration ändras till 2 000 000 kronor 
per år, äskandet Utbyte av kopiatorer ändras till 200 000 kronor per år 
och Utbyte och nyanskaffning av IT-utrustning ändras till  
100 000 kronor per år. Under rubriken 33 Kulturskola ändras 
äskandet Underhåll och utbyte av musikinstrument till 50 000 kronor 
per år. Äskandet Ombyggnation Smedens förskola under rubriken  
40 Förskolor ändras till 100 000 kronor. Under rubriken  
44 Grundskola ändras äskandet Ombyggnation Kumlaby skola till  
25 000 000 kronor i förslag till budget för år 2008 och 25 000 000 
kronor i plan för år 2009. Vidare ändras beloppen i äskandet 
Inventarier Kumlaby skola till 2 500 000 kronor i plan för 2009 och  
1 000 000 kronor i förslag till plan för år 2010. Äskandet för inköp av 
inventarier till Naturskolan i Kvarntorp ändras till 200 000 kronor i 
förslag till budget för år 2008. Slutligen föreslås nämnden uppmana 
kommunstyrelsen ta ett beslut rörande Stene skola, gamla byggnaden, 
ett beslut som överväger såväl behovet av skollokaler som kulturella 
värden och behovet av samlingslokaler i Åbytorp. 
 
Per Holm (kd) föreslår prioriteringar i investeringsbudget enligt 
bilaga 4. I förslaget till budget för år 2008 och plan för åren 2010 
under rubriken 01 Gemensamma administrativa enheter föreslås ett 
äskanden i form av Inköp av material avseende genuspedagogens 
arbete, uppgående till 100 000 kronor per år. Därtill kommer 
ytterligare ett äskande under rubriken 33 Kulturskola, Inköp av 
inventarier, drama och dans med 100 000 kronor per år. Beträffande 
äskandet på 2 000 000 kronor Undervisningsdatorer för- och 
grundskola, underrubriken 44 Grundskola, skall 100 000 kronor 
respektive år avsättas för datorstöd för individuella 
utvecklingsprogram. Barn- och utbildningsnämnden föreslås ta beslut 
om att förorda alternativ A beträffande Stene skola, det vill säga 
rivning av den gamla skolbyggnaden och tillbyggnad av den nyare 
skolbyggnaden samt iordningställande av utemiljön. 
 
Per Holm (kd) föreslår att ett effektmål beträffande Kulturskola anges 
enligt följande: ”Kulturskolans verksamhet beträffande dans, teater 
och film skall öka med 25 procentenheter i förhållande till dagens 
verksamhet”.                                                             forts 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

5

 
Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-05-16 
  
 Bun § 69, forts 
 Au §  44      Dnr 72/2007 600 
 

Budget för år 2008 och flerårsbudget för åren 2009-2010 

 Katarina Hansson (s) föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att barn- och utbildningschef Leif Lindström under perioden 
2007 till 2008 skall analysera Kulturskolans verksamheter för en 
vidare utveckling. 
 
Per Holm (kd) föreslår att som tänkbara investeringar åren 2011-2017  
skall anges förskola Hardemo, förskola Brånsta och 
gymnasieprogram/-organisation. 
 
Per Holm (kd) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
uppdra åt barn- och utbildningschef Leif Lindström att under läsåret 
2007/2008 undersöka nämndens inköp av skolmåltider av 
kostverksamheten inom tekniska förvaltningen. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar prioritera förslaget till 
driftbudget för år 2008 och plan för åren 2009-2010 enligt  
Katarina Hanssons förslag (bilaga 1). Vidare beslutas om 
förändringar i förhållande till barn- och utbildningschef  
Leif Lindströms och förvaltningsekonom Mikael Calmestigs förslag 
enligt av Katarina Hansson framlagda förslag rörande driftbudget. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar prioritera förslaget till 
investeringsbudget för år 2008 och plan för åren 2009-2010 enligt 
Katarina Hanssons förslag (bilaga 3). Därtill beslutas om förändringar 
i förhållande till barn- och utbildningschef Leif Lindströms och 
förvaltningsekonom Mikael Calmestigs förslag enligt av  
Katarina Hansson framlagda förslag rörande investeringsbudget. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppmana kommunstyrelsen 
att ta beslut rörande Stene skola, gamla bygganden, där relevanta 
faktorer som behovet av skollokaler, behovet av samlingslokaler och 
kulturella värden avvägs. Därmed avslås Per Holms förslag att 
nämnden skall förorda alternativ A i barn- och utbildningschef  
Leif Lindströms och förvaltningsekonom Mikael Calmestigs förslag 
till budget för år 2008 och flerårsplan för åren 2009 och 2010 
angående Stene skola. 
 
 
                                                                               forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-05-16 
  
 Bun § 69, forts 
 Au §  44      Dnr 72/2007 600 
 

Budget för år 2008 och flerårsbudget för åren 2009-2010 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra åt barn- och 
utbildningschef Leif Lindström att under perioden 2007 till 2008 
analysera Kulturskolans verksamheter i avsikt att utveckal 
densamma. Därmed avslås Per Holms förslag om ett effektmål för 
Kulturskolan lydande ”Kulturskolans verksamhet beträffande dans, 
teater och film skall öka med 25 procentförhållande till dagens 
verksamhet”. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar avslå Per Holms förslag att 
som tänkbara investeringar 2011-2017 ange förskola Hardemo,  
förskola Brånsta och gymnasieprogram/-organisation. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar avslå Per Holms förslag att 
uppdra åt barn- och utbildningschef Leif Lindström att under läsåret 
2007/2008 undersöka nämndens inköp av skolmåltider av 
kostverksamheten inom tekniska förvaltningen. 
 
I övrigt beslutar barn- och utbildningsnämnden tillstyrka barn- och 
utbildningschef Leif Lindströms och förvaltningsekonom  
Mikael Calmestigs förslag till budget för år 2008 och flerårsplan för 
åren 2009 och 2010. 
 
Förslaget till budget för år 2008 och flerårsplan för åren 2009 och 
2010 överlämnas därmed till kommunstyrelsen. 
 

Reservationer Per Holm (kd), Per-Arne Mårstad (c), Christina Örnebjär (fp),  
Awat Mohammad (m) och Berry Keller (m) reserverar sig till förmån 
för Per Holms förslag beträffande prioriteringar av drifts- och 
investeringsäskanden samt framförda ändringsförslag i förslaget till 
budget för år 2008 och flerårsplan för åren 2009 och 2010. 
Reservationen avser även Per Holms förslag rörande Stene skola och 
undersökning av nämndens inköp av skolmåltider. 
_________ 
 

Expediering Kommunstyrelsen + handlingar och bilagor 
Ekonomiavdelningen + handlingar och bilagor 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-05-16 
  
 Bun § 70      
 Au §  47      Dnr 71/2007 600 
 

Kvalitetsredovisning år 2006 för skolverksamheterna 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till  
Kumla kommuns kvalitetsredovisning 2006 för skolverksamheterna. 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att föreslå 
kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
kvalitetsredovisning för år 2006. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag. 
_________ 
 

Expediering Kommunfullmäktige + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-05-16 
  
 Bun § 71 
 Au § 45   
 

Betygsstatistik, Statistiska centralbyrån (SCB) 

Ärendebeskrivning Statistiska centralbyrån (SCB) har samlat in och bearbetat slutbetyg 
från skolår 9 vårterminen 2006. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade vid sammanträde den 21 mars 2007, § 39, hänskjuta ärendet 
till nämndens sammanträde den 18 april 2007.  
 
Utredningssekreterare Anders Andersson redovisar muntligt det 
statistiska materialet. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna den muntliga 
redovisningen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-05-16 
  
 Bun § 72 
 Au §  46      Dnr 61/2007 621 
 

Samfonderna för skolungdom 

Ärendebeskrivning Ansökan om utdelning ur samfonderna för utdelningsåret 2007 har 
inkommit enligt nedan. Respektive fonds stadgar fastställer att barn- 
och utbildningsnämnden skall besluta om utdelning ur fonderna efter 
ha hört personalkonferensen vid respektive skola. 
 
Samfonden för skolungdom inom Hardemodelen av Kumla 
kommun 
 
Fonden skall användas för elever som utdelningsåret börjar skolår 1-6 
i Hardemo skola. 514 kronor finns för utdelning under 2007. 
 
• Hardemo skola ansöker 514 kronor i samband med studieresa till 

Kumla för skolans samtliga elever. 
 
Samfonden för skolungdom inom Ekebydelen av Kumla kommun
 
Fonden skall användas för elever som utdelningsåret går i  
Ekeby skola. 436 kronor finns för utdelning under 2007. 

 
• Ekeby skola ansöker om medel ur fonden för studiebesök. 

 
Samfonden för skolungdom inom Kumladelen av Kumla 
kommun 
 
Fonden skall användas för elever som utdelningsåret börjar skolåren 
4 och 7 vid samtliga skolenheter i kommunen utom i Hardemo och 
Ekeby skolor. 4 742 kronor finns för utdelning under 2007. 
 
• Tallängens skola ansöker om medel ur fonden för studieresa till 

Teknikmuseum i Örebro för år 4-elever. 
• Vialundskolan ansöker om medel ur fonden för resa med 

övernattning för blivande elever i år 7. 
 
Hardemo kyrkskolas fond för studieresor 
 
• Hardemo skola ansöker om 93 kronor ur fonden att användas i 

samband med en studieresa till Kumla för skolans samtliga 
elever. 

 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-05-16 
  
 Bun § 72, forts 
 Au §  46, forts      Dnr 61/2007 621 
 

Samfonderna för skolungdom, forts 

Ärendebeskrivning Gustav Larssons stipendiefond för Stene skola 
 
Stene skola ansöker om 24 kronor ur fonden att användas som bidrag 
till inköp av spel. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta om utdelning enligt 
följande: 
• Hardemo skola tilldelas 514 kronor ur Samfonden för 

skolungdom i Hardemodelen av Kumla kommun. 
• Ekeby skola tilldelas 436 kronor ur Samfonden för skolungdom 

inom Ekebydelen av Kumla kommun. 
• Vialundskolan tilldelas 4 742 kronor ur Samfonden för 

skolungdom inom Kumladelen av Kumla kommun. 
• Hardemo skola tilldelas 93 kronor ur Hardemo kyrkskolans fond 

för studieresor. 
• Stene skola tilldelas 24 kronor ur Gustav Larssons stipendiefond 

för Stene skola. 
 

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

Expediering Områdeschefer 
Rektorer 
Assistent Inger Persson 
Redovisningskamrer Dan Aronsson 
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Barn- och utbildnignsnämnden 2007-05-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-05-16 
  
 Bun § 73      
 Au §  48      Dnr 57/2006 600 
 

Återkoppling, utvecklingspengar till inköp av dataprogram 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 7 september 2006, § 76, bevilja medel ur barn- och 
utbildningsnämndens konto för utveckling, 50 000 kronor, till inköp 
av kommunlicens för dataprogrammen ”Stava rätt” och ”Spell 
Right”. I samband med beviljandet av medel beslutade nämnden att 
återkoppling med uppföljning av projektet skulle ske till dagens 
sammanträde. 
 
Specialpedagog Birgitta Kinnander presenterade vid 
nämndsammanträde den 31 januari 2007, § 23, en återkoppling. Vid 
detta tillfälle beslutade nämnden att en ny återkoppling skulle 
presenteras vid dagens sammanträde. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner återkopplingen. 
 

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

Expediering Specialpedagog Birgitta Kinnander, Västra stödteamet 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-05-16 
  
 Bun § 74      
 Au §  49 Dnr 35/2007 600 
 

Samråd angående handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot 
olyckor 

Ärendebeskrivning Nerikes Brandkår inkom den 30 mars 2007 med förslag till 
Handlingsprogram för den olycksförebyggande verksamheten samt 
Handlingsprogram för räddningstjänst för samråd.  
 
Syftet med Handlingsprogram för den olycksförebyggande 
verksamheten är att beskriva hur den olycksförebyggande 
verksamheten på Nerikes Brandkår är ordnad och planeras samt den 
förmåga Nerikes Brandkår har att arbeta med skydd mot olyckor och 
hur samarbetet skall fungera med de sex kommunerna ingående i 
Nerikes Brandkår. 
 
Syftet med Handlingsprogram för räddningstjänst är att beskriva 
Nerikes Brandkårs förmåga att utföra räddningsinsatser under fred, 
kris och under höjd beredskap samt hur samarbetet skall fungera med 
de sex kommunerna ingående i Nerikes Brandkår. 
 
Synpunkter på handlingsprogrammen skall vara Nerikes Brandkår 
tillhanda senast den 1 juli 2007. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte avge något yttrande. 
 

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

Expediering Nerikes Brandkår 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-05-16 
  
 Bun § 75      
 Au §  50      Dnr 83/2006 610 
 

Rekommendationer med anledning av rapport från revision av 
stöd till elever i behov av särskilt stöd 

Ärendebeskrivning Deloitte har i mars 2007 på uppdrag av kommunens revisorer lämnat 
en rapport över Kumla kommuns arbete med stöd till elever i behov 
av särskilt stöd. Kommunens revisorer, genom ordföranden Anders 
Svärd, har den 11 april 2007 med anledning av rapportens 
iakttagelser inkommit med rekommendationer till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Svar och kommentarer till av revisorerna framförda 
rekommendationer önskas Deloitte tillhanda senast den 30 maj 2007. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningschef Leif Lindström att utarbeta 
förslag till svar. Förslaget tills var skall presenteras vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 30 maj 2007. 
 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström presenterar förslag till svar 
och kommentarer. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till svar och 
kommentarer. 
_________ 
 

Expediering Deloitte + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-05-16 
  
 Bun § 76      
 Au §  51 Dnr 55/2007 609 
 

Ansökan om utvecklingspengar 

Ärendebeskrivning Personalen på Ekeby förskola har den 12 april 2007 inkommit med en 
ansökan om medel ur barn- och utbildningsnämndens konto för 
utveckling (konto 58110, verksamhet 105000 och ansvar 500000). 
Utvecklingsmedlen skall nyttjas för en ytterligare fördjupning av 
kunskaperna kring Lyssnandets pedagogik via en föreläsning av  
Ann Åberg i Örebro den 19 oktober 2007 samt möjliggöra för 
diskussioner, reflektion och utvärdering av förvärvade kunskaper 
under två halvdagar, vilket skall syfta till en plan över det fortsatta 
arbetet. Ansökan avser 20 000 kronor. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden avslår ansökan. 
 

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

Expediering Ekeby förskola 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-05-16 
  
 Bun § 77      
 Au §  52      Dnr 62/2007 600 
 

Delegation under sommaren 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse 
daterad den 30 april 2007 att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
ge nämndens ordförande delegation till beslut å barn- och 
utbildningsnämndens vägnar under sommaren 2007 samt att en 
rapport över tagna beslut under sommaren skall lämnas till nämnden 
vid sammanträdet den 6 september 2007. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 

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

Expediering Kommunledningskontoret 
Områdeschefer 
Rektorer 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-05-16 
  
 Bun § 78      
 Au §  54        
 

Utredning rörande införande av fritidsklubbar 

Ärendebeskrivning samt 
förslag 

Katarina Hansson (s) föreslår barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att uppdra åt barn- och utbildningschef Leif Lindström att utreda 
möjligheterna till att inrätta fritidsklubbar för huvudsakligen barn i 
åldern 10-12 år. Utredningsuppdraget skall även innehålla en 
undersökning av behovet av dylik verksamhet, eventuell organisering 
samt eventuellt samarbete med övriga förvaltningar i kommunen. 
Därtill skall i utredning beaktas en eventuell verksamhet i samtliga 
delar av Kumla kommun. Utredningen skall presenteras vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 17 oktober 2007. 
 
Per Holm (kd) föreslår i ett tilläggsförslag att till utredningsdirektiven 
införs att en undersökning även skall göras om eventuellt samarbete 
med externa aktörer, exempelvis föreningar och kyrkliga 
organisationer. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Katarina Hanssons 
förslag samt Per Holms tilläggsförslag. 
 

Förslag Christer Thörner (s) föreslår att utredningsdirektiven skall formuleras 
så att samarbete med externa aktörer endast avser föreningar och 
kyrkliga organisationer. 
 
Christina Örnebjär (fp) föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta enligt Per Holms tilläggsförslag. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
med ändring enligt Christer Thörners förslag.  
 

Reservationer Christina Örnebjär (fp), Roberth Axäng (fp), Per-Arne Mårstad (c), 
Awat Mohammad (m) och Berry Keller (m) reserverar sig till förmån 
för Christina Örnebjärs (fp) förslag. 
_________ 
 

Expediering Barn- och utbildningschef Leif Lindström 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-05-16 
  
 Bun § 79      
 Au §  55      Dnr 63/2007 600 
 

Utställning, detaljplan för sydvästra Ekeby 

Ärendebeskrivning Stadsarkitektavdelningen har den 11 maj 2007 inkommit med ett 
utställningsförslag rörande detaljplan för sydvästra Ekeby. Syftet med 
detaljplanen är att ge möjlighet till utbyggnad av småhus i form av 
enskilda villor i Ekeby tätort.  
 
Eventuella synpunkter på detaljplaneförslaget skall vara miljö- och 
byggandsnämnden tillhanda senast den 4 juni 2007. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden hänvisar till sitt beslut av den  
18 april 2007, § 63, om yttrande i samband med samråd, varvid 
nämnden angav synpunkter på detaljplaneförslaget. 
 

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

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-05-16 
  
 Bun § 80      
 Au §  56      Dnr 26/2007 600 
 

Utställning, detaljplan för Västra parken – gamla brandstation 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden har den 11 maj 2007 inkommit med ett 
utställningsförslag rörande detaljplan 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. 
 
Eventuella synpunkter på detaljplaneförslaget skall vara miljö- och 
byggandsnämnden tillhanda senast den 4 juni 2007. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden hänvisar till sitt beslut av den  
21 mars 2007, § 45, om yttrande i samband med samråd, varvid 
nämnden angav synpunkter på detaljplaneförslaget. 
 

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

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-05-16 
  
 Bun § 81      
 Au §  57      Dnr 25/2007 600 
 

Utställning, detaljplan för kvarteret Borgmästaren 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden har den 15 maj 2007 inkommit med ett 
utställningsförslag rörande detaljplan för kvarteret Borgmästaren. 
Detaljplaneförslaget har upprättats för att möjliggöra en om- och 
tillbyggnad av Stadshuset. 
 
Eventuella synpunkter skall vara miljö- och byggnadsnämnden 
tillhanda senast den 4 juni 2007. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden hänvisar till sitt beslut av den  
21 mars 2007, § 44, om yttrande i samband med samråd, varvid 
nämnden angav synpunkter på detaljplaneförslaget. 
 

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

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-30 
  
  
 Bun § 82      
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström informerar om 
utvecklingen inom förvaltningen. 
• Länsstyrelsen i Örebro län har beviljat förvaltningen statsbidrag 

med 90 000 kronor till ett projekt för att öka kunskaperna bland 
personalen om hedersrelaterad våld samt livsbetingelserna för 
homo- och bisexuell samt transpersoner. En arbetsgrupp med 
personal från barn- och utbildnings- och socialförvaltningarna har 
inlett projektet. 

• Myndigheten för skolutveckling har valt ut Kumla kommun till 
att delta i ett projekt som lärande exempel för att utveckla 
kvaliteten i studie- och yrkesvägledning. 

• 160 barn erbjuds förskoleplats från och med augusti detta år. Av 
dessa är 54 överflyttning från nuvarande förskola till önskad 
förskola. 

• Ett stort antal anmälningar har inkommit till sommar-
verksamheten inom förskole- och fritidshemsverksamheterna,  
95 barn anmälda till sommarverksamheten inom förskolan och  
64 barn till sommarverksamheten inom fritidshemmen. 

• Förhandlingarna är klara beträffande Kumla kommuns utträde ur 
Sydnärkes Utbildningsförbund. Detta med för att barn- och 
utbildningsnämnden inbegriper verksamheten kommunal 
vuxentutbildning från och med den 1 augusti 2007 samt 
gymnasieskoleverskamhet från och med läsåret 2008/2009. Det 
sistnämnda kommer att minst omfatta hotell- och restaurang-
programmet samt handels- och administrationsprogrammet. Fram 
till och med årsskiftet kommer områdeschef Rolf Östman utreda 
organiseringen av kommunal vuxenutbildning och gymnasie-
verksamheten i kommunen. 

• Områdeschef för Västra skolområdet Marie Kilk slutar sin tjänst 
den 31 augusti 2007. Tjänsten kommer internt att utannonseras 
som vikariat under resterande delen av detta år. Likaledes 
kommer att ske med tjänsten som områdeschef för  
Östra skolområdet. Barn- och utbildningschef Leif Lindström 
kommer att upprätthålla tjänsten som områdeschef på  
Norra skolområdet under resterande delen av detta år. 

 
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-30 
  
  
 Bun § 83      
     
 

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning Kontaktpolitikerna inom barn- och utbildningsnämnden informerar 
rörande deras kontakter med enheterna inom nämndens verksamheter.
 
Barbro Hallin g (s) har haft en positiv träff med personal inklusive 
rektorer på Malmens skolenhet. 
 
Stefan Svensson (s), Elisabeth Berglund (v) och Berry Keller (m) har 
haft en första kontakt med Kumlaby skolenhet och de blev trevligt 
bemötta. 
 
Eva Palmqvist (s) och Awat Mohammad (m) har besökt Kumlasjöns 
och Myggans förskolor och avser besöka Ekeby skolenhet den  
8 juni 2007. Besöken upplevs som positiva. 
 
Per-Arne Mårstad (c) och Marie Lindh (s) har besökt  
Tallängens skolenhet där bland annat framfördes önskemål om ökade 
lärarresurser. Besök upplevs som positivt. 
 
Roberth Axäng (fp) har varit på rundvandring på Stene skolenhet 
samt träffat personalen inklusive rektor. Stene skola, gamla 
byggnaden upplevdes som sliten. Besök på Hardemo skolenhet 
planeras till mitten av juni månad detta år. Besöket har givit positiva 
erfarenheter. 
 

Nämnden beslutar Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-30 
  
  
 Bun § 84      
     
 

Inspektionskommittén för skolskjutsar informerar 

Ärendebeskrivning Inspektionskommittén för skolskjutsar inom barn- och 
utbildningsnämnden informerar rörande deras verksamhet. 
 
Berry Keller (m) och Kristina Davidsson (s) har inspekterat 
skolskjutsturen Kvarntorp-Ekeby-Skogstorpsskolan. Det finns inget 
att erinra beträffande skolskjutsturen. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-30 
  
  
 Bun § 85 
     

 Meddelanden 

 Beslut av arbetsutskott 

 Au § 53 Ansökan om fritidshemsplats i annan kommun 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-30  
  
  
 Bun § 85 
     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum
55/07 Anvisning av plats 

inom 
barnomsorgen då 
barnet behöver 
särskilt stöd 

SL 2 
kap 9 §  

Gunilla Kalmnäs 070326 

56/07 Fritidshems-
placering av 
särskilda skäl 

SL 2 
kap 9 §  

Ann-Sofie 
Bergslund 

070418 

57/07– 
71/07 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2007-
01-31  
§ 13 

Leif Lindström 070427 

72/07 Anpassad 
studiegång 

GrF 5 
kap 10 §

Gunilla Kalmnäs 070511 

73/07 Anpassad 
studiegång 

GrF 5 
kap 10 §

Gunilla Kalmnäs 070511 

74/07 Ledighet för elev 
mer än 10 
skoldagar 

GrF 6 
kap 8 §  

Gunilla Kalmnäs 070515 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

25

 
Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-30 
  
  
 Bun § 85, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Befolkningsprognos för Kumla kommun 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2007, § 62, 
beslutat fastställa kommunledningskontorets förslag till 
befolkningsprognos för perioden 2006-2021 och delområdesprognos 
för perioden 2006-2012 som riktlinje för kommunens planering. 

  
 

Årsredovisning för Kumla kommun för år 2006 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 23 april 2007, § 43, 
beslutat godkänna årsredovisningen för Kumla kommun för år 2006. 

  
 

Revisionsberättelse för Kumla kommun avseende år 2006 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 23 april 2007, § 44, 
beslutat bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder 
samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ för räkenskapsåret. 

  
 

Vision e-tjänster 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 23 april 2007, § 56, 
beslutat anta utredare Maria Neselius förslag till vision e-tjänster. 
Visionen om en myndighet som erbjuder olika e-tjänster skall 
genomsyra all verksamhetsutveckling i Kumla kommun. 

 
 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-30 
  
  
 Bun § 85, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Ansökan från Owe Pettersson om statlig tillsyn och rätt till 
bidrag för en fristående gymnasiesärskola i Örebro kommun - 
yttrande 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2007, § 72, 
beslutat att i yttrande till Skolverket avslå ansökan från  
Owe Pettersson om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en 
fristående gymnasiesärskola i Örebro kommun. 

  
 

Ansökan från JENSEN education AB om statlig tillsyn och rätt 
till bidrag för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun - 
yttrande 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2007, § 73, 
beslutat att i yttrande till Skolverket avslå ansökan från JENSEN 
education AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående 
gymnasieskola i Örebro kommun. 

  
 

Ansökan från Mikael Flovén om statlig tillsyn och rätt till bidrag 
för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun - yttrande 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2007, § 74, 
beslutat att i yttrande till Skolverket avslå ansökan från Mikael 
Flovén om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående 
gymnasieskola i Örebro kommun. 

 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-30 
  
  
 Bun § 85, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Ansökan från Framtidsgymnasiet i Göteborg AB om statlig 
tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i 
Örebro kommun - yttrande 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2007, § 75, 
beslutat att i yttrande till Skolverket avslå ansökan från 
Framtidsgymnasiet i Göteborg AB om statlig tillsyn och rätt till 
bidrag för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun. 

  
 

Ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB om statlig tillsyn och rätt 
till bidrag för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun - 
yttrande 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2007, § 76, 
beslutat att i yttrande till Skolverket avslå ansökan från IT Gymnasiet 
Sverige AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående 
gymnasieskola i Örebro kommun. 

  
 

Ansökan från Thorengruppen AB om statlig tillsyn och rätt till 
bidrag för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun - 
yttrande 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2007, § 77, 
beslutat att i yttrande till Skolverket avslå ansökan från 
Thorengruppen AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en 
fristående gymnasieskola i Örebro kommun. 

 
 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-30 
  
  
 Bun § 85, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Ansökan från Baggium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag 
för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun - yttrande 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2007, § 78, 
beslutat att i yttrande till Skolverket avslå ansökan från Baggium AB 
om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i 
Örebro kommun. 

  
 

Ansökan från Anders Järnerot om statlig tillsyn och rätt till 
bidrag för en fristående gymnasieskola i Örebro kommun - 
yttrande 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2007, § 78, 
beslutat att i yttrande till Skolverket avslå ansökan från Anders 
Järnerot om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående 
gymnasieskola i Örebro kommun. 

   
 

Protokoll från Sydnärkes utbildningsförbund, SUF 

 
Sydnärkes utbildningsförbund SUF har inkommit den 17 april 2007 
med protokoll från sammanträde i direktion den 29 mars 2007. 

   
 

Protokoll från Sydnärkes utbildningsförbund, SUF 

 
Sydnärkes utbildningsförbund SUF har inkommit den 7 maj 2007 
med protokoll från sammanträde i direktion den 19 april 2007. 

 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-30 
  
  
 Bun § 85, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Beslut om statsbidrag till insatser för arbete mot s.k. 
hedersrelaterat våld 

 
Kumla kommun har beviljats, enligt ansökan, 90 000 kronor till 
projekt för arbete mot s.k. hedersrelaterat våld. 

  
 

Domslut i skolskjutsärende 

 
Länsrätten i Örebro län har inkommit den 9 maj 2007 med 
meddelande om domslut i överklagande av barn- och 
utbildningsnämndens beslut i skolskjutsärende med diarienummer 
4/2007 623. Länsrätten avslår överklagandet. 

  
 

Domslut i skolskjutsärende 

 
Länsrätten i Örebro län har inkommit den 23 maj 2007 med 
meddelande om domslut i överklagande av barn- och 
utbildningsnämndens beslut i skolskjutsärende med diarienummer 
90/2006 623. Länsrätten avslår överklagandet. 

 
 
   __________________ 
 



Bilaga 3

Äskanden i investeringsbudget för år 2008 och flerårsplan för åren 2009-2010
(Siffrorna anges i tusentals kronor och är fasta priser exklusive moms) 

Investeringar Budget Plan Plan Prioriteringar
2008 2009 20010 s+v

01 Gemensamma administrativa enheter
Underhåll och utbyte av inventarier 2 000 2 000 2 000 7
Utbyte av kopiatorer 200 200 200 7
Utbyte och nyanskaffning 
av IT-utrustning 100 100 100 7

33 Kulturskola
Underhåll och utbyte av musikkinstrument 50 50 50 9

40 Förskoleverksamhet
Larmanordningar 100 100 100 11
Utemiljöer 500 500 500 6
Inventarier, förskolor 500 500 500 4
Nybyggnation, förskola Skogstorp 10 000 2
Inventarier ny förskola Skogstorp 750 2
Ombyggnation, Hardemo förskola 250 13
Ombyggnation, Smedens förskola 100 12

44 Grundskola
Undervisningsdatorer för- och grundskola 1 000 1 000 1 000 10
Uppdatering av verkstäder, Vialundskolan 200 200 8
Om- och tillbyggnad, Stene skola alt A 7 650
Om- och tillbyggnad, Stene skola alt B 7 750
Inventarier, Stene skola, bägge alternativen 1 300
Ombyggantion, Kumlaby skola 25 000 25 000 1
Inventarier, Kumlaby skola 2 500 1 000 1
Inköp av inventarier, Naturskolan Kvantorp 200 5
Ombyggnation, entré och kapprum, 
Lillhedens skola 800 3
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