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Barn- och utbildningsnämnden 2007-12-12 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-11-28 

  

 Bun § 133 
 Au §  93 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 utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndenns beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna rapporten. 
_________ 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-12-12 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-11-28 

  

 Bun § 134 
 Au §  94 Dnr 129/2007 600 
 

Förslag till intern kontrollplan år 2008 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  
Ellinor Svedlund 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 godkänner föreliggande förslag till 
intern kontrollplan för år 2008. 
 

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

Expedierng Ekonomiavdelningen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-12-12 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-11-28 

  

 Bun § 135 
 Au §  95 Dnr 72/2007 600 
 

Internbudget för år 2008  

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström och förvaltningsekonom 
Mikael Calmestig presenterar förslag till internbudget, i form av 
arbetsmaterial, för år 2008.  
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att genomföra en översyn 
samt revidering till nämndens sammanträde av avsnittet 
Problemskrivning/Utvecklingsområden där hänsyn tas till att 
Vuxenutbildningen tillkommit nämndens ansvarsområde, 
gymnasieutbildningen tillkommer nämndens ansvarsområde under 2008 
samt att en ny skolplan avses träda i kraft den 1 januari 2008. I övrigt 
hänskjuts ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström och förvaltningsekonom 
Mikael Calmestig presenterar reviderat förslag till internbudget för år 
2008. I förslaget har textdelen omarbetats enligt arbetsutskottets beslut 
samt i övrigt hänsyn tagits till kommunfullmäktiges beslut vid 
sammanträde den 19 november 2007, § 142. 
 

Förslag Per Holm (kd) förslår att en regleringspost uppgående till  
2,5 miljoner kronor budgeteras centralt, innebärande att den generella 
minskning av ekonomiska medel på motsvarande summa som gjorts på 
enheter med förskole-, förskoleklass- och grundskoleverksamhet år 1-5 
tas bort. 
 
Katarina Hansson (s) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
enligt barn- och utbildningschef Leif Lindströms och 
förvaltningsekonom Mikael Calmestigs förslag. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att beträffande textdelen av 
internbudget 2008 hänskjuts beslut kring detta till nämndens 
sammanträde den 30 januari 2008. Vidare beslutas enligt  
Katarina Hanssons förslag vad gäller den ekonomiska delen av 
internbudgeten. Slutligen beslutar barn- och utbildningsnämnden att 
anmoda barn- och utbildningsförvaltningen att iaktta stark restriktion 
under 2008 beträffande vikarie- och tjänstetillsättningar. 
 
 
                                                                                       forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-12-12 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-11-28 

  

 Bun § 135, forts 
 Au §  95 Dnr 72/2007 600 
 

Internbudget för år 2008  

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

Expediering Ekonomiavdelningen + handling 
Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-12-12 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-11-28 

  

 Bun § 136 
 Au § 96 Dnr 130/2007 600 
 

Uppföljning av Handlingsprogram för utvecklad samverkan 
mellan skola, arbetsliv och näringsliv 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den  
14 december 2005, § 82, om Handlingsprogram för utvecklad 
samverkan mellan skola, arbetsliv och näringsliv. I detta 
handlingsprogram anges bland annat att det skall utvärderas och 
analyseras under hösten 2007. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar en uppföljning 
av arbetet enligt Handlingsprogram för utvecklad samverkan mellan 
skola, arbetsliv och näringsliv. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Förslag Katarina Hansson (s) föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att genomföra 
en översyn för eventuell revidering av Handlingsprogram för 
utvecklad samverkan mellan skola, arbetsliv och näringsliv. 
Resultatet av översynen och eventuell revidering skall presenteras för 
barn- och utbildningsnämnden vid dess sammanträde  
den 28 maj 2008. 
 
Per Holm (kd) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att genomföra en 
revidering av Handlingsprogram för utvecklad samverkan skola, 
arbetsliv och näringsliv. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Katarina Hanssons 
förslag. 
 

Reservationer Per Holm (kd), Per-Arne Mårstad (c), Roberth Axäng (fp),  
Awat Mohammad (m) och Berry Keller (m) reserverar sig till förmån 
för Per Holms förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-12-12 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-11-28 

  

 Bun § 137 
 Au §  97 Dnr 131/2007 600 
 

Revidering av administrativ organisation 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 16 januari 2001, 
§ 6, anmoda barn- och utbildningsnämnden att lämna förslag till ny 
ledningsorganisation inom barn- och utbildningsförvaltningen. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 13 mars 2001, § 21, föreslå kommunstyrelsen anta då 
föreliggande förslag till ledningsorganisation inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. Därtill beslutades att ett förslag skulle 
utarbetas beträffande organiseringen av administrationen inom 
förvaltningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 12 juni 2002,  
§ 92, anta barn- och utbildningsnämndens förslag till ny 
ledningsorganisation av den 13 mars 2001. 
 
Dåvarande barn- och utbildningschef Annika Hallberg presenterade 
vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde  
den 16 oktober 2002, § 84, ett förslag till ny organisation för 
administrationen, ett förslag som antogs av barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningschef Leif Lindström föreslår i en skrivelse 
daterad den 21 november 2007 att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar om en revidering av befintlig administrativ organisation.  
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Förslag Katarina Hansson föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar enligt barn- och utbildningschef Leif Lindströms förslag 
innebärande att förvaltningsekonom Mikael Calmestig blir chef och 
arbetsledare för barn- och utbildningsförvaltningens administration 
till de delar som berör assistenter. 
 
Per Holm (kd) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
utse förvaltningsekonom Mikael Calmestig till chef och arbetsledare 
för delar som utgör barn- och utbildningsförvaltningens 
administration bestående av assistenter verksammma i Stadshuset.  
I övrigt beslutas om en organisationsöversyn under 2008 med 
helhetsperspektiv vad gäller barn- och utbildningsförvaltningens 
administration. 
                                                                                   forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-12-12 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-11-28 

  

 Bun § 137, forts 
 Au §  97 Dnr 131/2007 600 
 

Revidering av administrativ organisation 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Katarina Hanssons 
förslag. 
 

Reservationer Per Holm (kd), Per-Arne Mårstad (c), Roberth Axäng (fp),  
Awat Mohammad (m) och Berry Keller (m) reserverar sig till 
förmån för Per Holms förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-12-12 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-11-28 

  

 Bun § 138 
 Au § 98 Dnr 132/2007 608 
 

Läs- och arbetsårets förläggning 2008/2009 

Ärendebeskrivning 

Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till läs- 
och arbetsårets förläggning 2008/2009. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar om läs- och arbetsårets 
förläggning inom förskoleklass- och grundskolan enligt förslag två. 
_________ 
 

Expediering Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 
Områdeskontor + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-12-12 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-11-28 

  

 Bun § 139 
 Au § 99 Dnr 125/2007 623 
 

Upphandling av skolskjuts 

Ärendebeskrivning 
Upphandling av skolskjutsar skall ske inför läsåret 2009/2010. 
Arbetet med upphandlingsunderlag bör starta under sommaren. 
Utredningssekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse 
daterad den 14 november 2007 att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar anlita LänsTrafiken Örebro AB för att bistå barn- och 
utbildningsförvaltningen vid upphandlingen. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 

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

Expediering LänsTrafiken Örebro AB, Box 8013, 700 08 Örebro 
Skolskjutssamordnare Inger Persson 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-12-12 

  

  

 Bun § 140 
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström informerar om 
utvecklingen inom förvaltningen. 
 
• De som önskar förskoleplats erhåller erbjudande om plats inom 

lagstadgade fyra månader. 
• Utvecklingsledare Per Ekström slutar sin anställning  

den 27 januari 2008. 
• Arbetet pågår med en förändrad rektorsorganisation. Smärre 

förändringar kommer att ske från och med årsskiftet, bland annat 
kommer förskolan Trädgården tillhöra Fylsta skolenhet. Större 
förändringar inom rektorsorganisationen beräknas till 
halvårsskiftet 2008. 

• Utbildning har genomförts inom projektet rörande homo-, bi- och 
transsexuella personer i form av en föreläsning för 
nyckelpersoner. 

• Arbetet fortgår med etableringen av John Norlandergymnasiet 
Framtidsutbildningar i Kumla, Personal inom Hotell- och 
restaurangprogrammet samt Handels- och 
administrationsprogrammet har erhållit erbjudanden om att 
erhålla anställning i Kumla kommun. 

  
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-12-12 

  

  

 Bun § 141 
     
 

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning Kontaktpolitikerna inom barn- och utbildningsnämnden informerar 
rörande deras kontakter med enheterna inom nämndens verksamheter. 
 
• Christer Thörner (s) och Eva Hultberg (c) har genomfört ett besök 

på Skogstorpsskolan där de bland annat träffat rektorerna. 
Besöket upplevdes som positivt. 

• Stefan Svensson (s), Berry Keller (m) och Elisabeth Berglund (v) 
har besökt Kumlaby skola där de bland annat deltagit i 
verksamheten. Besöket upplevdes som positivt. 

 
Nämdnens beslut Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-12-12 

  

  

 Bun § 142 
     
 

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 2007-12-12 

  

  

 Bun § 143 

     

 Meddelanden 

 Beslut av arbetsutskott 

 Au § 100 Ansökan om fritidshems- och förskoleplatser i annan 
kommun. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-12-12 

  

  

 Bun § 143, forts 

     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum 
197/07 Anpassad 

studiegång 
GrF 5 
kap 10 § 

Viktoria Holmgren 071106 

198/07 Anpassad 
studiegång 

GrF 5 
kap 10 § 

Gunilla Kalmnäs 071108 

199/07 Ledighet för elev 
mer än 10 
skoldagar 

GrF 6 
kap 8 § 

Hans Melin 071123 

200/07 
- 
218/07 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2007-
01-31  
§ 13 

Leif Lindström 071123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-12-12 

  

  

 Bun § 143, forts 

     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Fastighetsförvaltningens framtida organisation 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2007,  
§ 161, bland annat beslutat anta kommundirektör Annika Hallbergs 
förslag till förändrad organisation för kommunens 
fastighetsförvaltning. 

Den förändrade organisationen för kommunens fastighetsförvaltning 
gäller från och med den 1 januari 2008. 

  
 

Förslag till barnbokslut 2006 för Kumla kommun 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2007,  
§ 163, beslutat godkänna utredargruppens sammanställning av 
förvaltningarnas redovisningar i förslag till barnbokslut 2006 för 
Kumla kommun. 

Barnkontrollistor med svar på frågan om beslutet berör barn eller 
inte, ska användas inför politiska beslut i kommunen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-12-12 

  

  

 Bun § 143, forts 

     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Förslag till budget 2008 och flerårsbudget 2009-2010 

 
Kommunfullmäktige har den 19 november 2007, § 142, bland annat 
beslutat anta budgetberednings förslag till budget för år 2008 och 
flerårsbudget för år 2009-2010 med reservation för regerings beslut 
gällande sänkt a-kassa och sänkt sjukersättning samt beslut om 
framtida arbetsmarknadspolitik. 

Kommunfullmäktige antar inriktningsmål för kommunstyrelsen och 
nämndernas verksamheter. 

Respektive nämnd får i uppdrag att om så krävs revidera sina 
effektmål med hänsyn till tilldelade resurser och förändrade behov. 

   
 

Valärenden 

 
Kommunfullmäktige har den 19 november 2007, § 150, beslutat till 
ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utse Björn Axelström 
(fp). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-12-12 

  

  

 Bun § 143, forts 

     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Inbjudningar till konferenser och seminarier 

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

• Föreningen & Projektet Rörelseorganens Årtionde har 
kommit med en inbjudan till konferensen  
Investera i aktivt liv ! i Stockholm den 8 februari 2008. 

 

 
 


