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Barn- och utbildningsnämnden 2004-05-26 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-05-12 
  
 Bun § 32 
 Au §  23 Dnr 75/2003 600 
 

Ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig lämnar rapport över den 
ekonomiska situationen inom barn- och utbildningsnämnden. 
Vidare redovisas, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
beslut vid sammanträde den 21 april 2004, § 24, de 
kostnadsreduceringar på 1,5 miljoner kronor som genomförts i 
internbudgeten för år 2004 med anledning av nämndens beslut vid 
ovanstående tillfälle om ökade medel till fri disponering för barn- och 
utbildningsnämnden samt barn- och utbildningschefen. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig redovisar månadsrapporten 
över den ekonomiska situationen inom barn- och utbildningsnämnden 
per den 25 maj 2004. 
 

Nämnden beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporterna. 
_________ 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-05-26 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-05-12 
  
 Bun § 33 
 Au §  24 Dnr 53/2004 600 
 

Budget för år 2005 och flerårsbudget för åren 2006-2007 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg och förvaltningsekonom 
Mikael Calmestig har upprättat förslag till budget för år 2005 och 
flerårsbudget för åren 2006-2007 gällande barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområden. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 
 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den  
10 mars 2004, § 39, om budgetanvisningar för budget år 2005 och 
flerårsbudget åren 2006-2007. Detta beslut innebar en ramminskning 
för barn- och utbildningsnämnden i budgeten för år 2005 i 
förhållande till budget för år 2004 med 7 180 000 kronor. Barn- och 
utbildningschef Annika Hallberg presenterar med anledning av detta 
alternativ till hur ramminskningen skall genomföras  
(Bilaga 1, kolumn Fc) samt konsekvensbeskrivning av åtgärderna. 
 

Förlag Ramminskning 
Katarina Hansson (s) föreslår ramminskningar i budget för år 2005 i 
förhållande till budget för år 2004 enligt Bilaga 1, kolumn s. 
 
Elisabeth Berglund (v) föreslår ramminskningar i budget för år 2005 i 
förhållande till budget för år 2004 enligt Bilaga 1, kolumn v. 
 
Per Holm (kd), med instämmande av Mats Hellgren (m) och  
Per-Arne Mårstad (c), föreslår ramminskningar i budget för år 2005 i 
förhållande till budget för år 2004 enligt Bilaga 1, kolumn kd+m+c. 
 
Katrin Tensmyr (fp) föreslår ramminskningar i budget för år 2005 i 
förhållande till budget för år 2004 enligt Bilaga 1, kolumn fp. 
 
 
 
 
 
                                                                          forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-05-26 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-05-12 
  
 Bun § 33, forts 
 Au §  24 Dnr 53/2004 600 
 

Budget för år 2005 och flerårsbudget för åren 2006-2007, forts 

 Investeringsbudget 
Katarina Hansson (s), med instämmande av Elisabeth Berglund (v), 
föreslår prioriteringar av äskanden i investeringsbudgeten för år 2005 
och flerårsbudgeten för åren 2006-2007 enligt Bilaga 2, kolumn s+v. 
 
Per Holm (kd) med instämmande av Mats Hellgren (m),  
Per-Arne Mårstad (c) och Katrin Tensmyr (fp), föreslår prioriteringar 
i investeringsbudgeten för år 2005 och flerårsbudgeten för  
åren 2006-2007 enligt Bilaga 2, kolumn kd+m+c+fp. 
 
Driftbudget 
Katarina Hansson (s), med instämmande av Elisabeth Berglund (v), 
föreslår prioriteringar av äskanden i driftbudgeten för år 2005 och 
flerårsbudgeten för åren 2006-2007 enligt Bilaga 3, kolumn s+v. 
 
Per Holm (kd) med instämmande av Mats Hellgren (m),  
Per-Arne Mårstad (c) och Katrin Tensmyr (fp), föreslår prioriteringar 
i driftbudgeten för år 2005 och flerårsbudgeten för åren 2006-2007 
enligt Bilaga 3, kolumn kd+m+c+fp. 
 

Nämnden beslutar Nämnden beslutar om förslag till ramminskningar i budget för år 
2005 i förhållande till budget för år 2004 enligt Katarina Hanssons (s) 
förslag (Bilaga 1, kolumn s). 
 
Nämnden beslutar att prioritera enligt Katarina Hanssons (s) förslag 
(Bilaga 2, kolumn s+v) beträffande investeringsäskanden i förslaget 
till budget för år 2005 och flerårsbudget för år 2006 och år 2007 för 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
Nämnden beslutar att prioritera enligt Katarina Hanssons (s) förslag 
(Bilaga 3, kolumn s+v) beträffande driftäskanden i förslaget till 
budget för år 2005 och flerårsbudget för år 2006 och år 2007 för 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
 
 
                                                                        forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-05-26 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-05-12 
  
 Bun § 33, forts 
 Au §  24 Dnr 53/2004 600 
 

Budget för år 2005 och flerårsbudget för åren 2006-2007, forts 

 I övrigt beslutar nämnden tillstyrka barn- och utbildningschef  
Annika Hallbergs och förvaltningsekonom Mikael Calmestigs förslag 
till budget för år 2005 och flerårsbudget för åren 2006-2007. 
 
Förslaget till budget för år 2005 och flerårsbudget för åren 2006-2007 
överlämnas därmed till kommunstyrelsen. 
 

Reservationer Elisabeth Berglund (v) reserverar sig till förmån för eget förslag 
beträffande ramminskningar i budget för år 2005 i förhållande till 
budget för år 2004. 
 
Per Holm (kd), Mats Hellgren (m) och Per-Arne Mårstad (c) 
reserverar sig till förmån för Per Holms förslag beträffande 
ramminskningar i budget för år 2005 i förhållande till budget för år 
2004. 
 
Katrin Tensmyr (fp) reserverar sig till förmån för eget förslag 
beträffande ramminskningar i budget för år 2005 i förhållande till 
budget för år 2004. 
 
Per Holm (kd), Mats Hellgren (m), Per-Arne Mårstad (c) och  
Katrin Tensmyr (fp) reserverar sig till förmån för Per Holms förslag 
beträffande prioriteringar av investerings- och driftäskanden i 
förslaget till budget för år 2005 och flerårsbudget för åren 2006-2007. 
_________ 
 

Expediering Kommunstyrelsen + handlingar och bilagor 
Ekonomiavdelningen + handlingar och bilagor 
Områdeschefer+ handlingar och bilagor 
Rektorer+ handlingar och bilagor 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-05-26 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-05-12 
  
 Bun § 34 
 Au §  25 Dnr 15/2004 621 
 

Samfonderna för skolungdom 

Ärendebeskrivning Ansökan om utdelning ur samfonderna för utdelningsåret 2004 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. 1 008,00 kronor finns för utdelning under 2004. 
 
?? Hardemo skola ansöker 1 008,00 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. 992,00 kronor finns för utdelning under 2004. 
 
?? Ekeby skola, arbetslag 3-5 ansöker om medel ur fonden för inköp 

av litteratur i samband med utbildning i livskunskap. Det senare 
ämnet är ett av målen för certifieringen Grön Flagg. 

 
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. 2 864,00 kronor finns för utdelning under 2004. 
 
?? Kumlaby skola ansöker om medel ur fonden för delfinansiering 

av en studieresa för barn i skolår 6 vårterminen 2004 till  
Terndrup skole, Jylland, Danmark. 
 

?? Tallängens skola ansöker om medel ur fonden till en studieresa 
för 37 barn i skolår 4 till Teknikmuseet i Södertälje. 
 
                                                                                  forts 
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barn- och utbildningsnämnden 2004-05-26 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-05-12 
  
 Bun § 34, forts 
 Au §  25, forts Dnr 15/2004 621 
 

Samfonderna för skolungdom, forts 

Ärendebeskrivning ?? Skogstorpsskolan ansöker om 2 864,00 kronor ur fonden för en 
gemensam utfärd med blivande skolår 7-elever. 

 
Hardemo kyrkskolas fond för studieresor 
 
?? Hardemo skola ansöker om 130,00 kronor ur fonden att användas 

i samband med en studieresa till Kumla för skolans samtliga 
elever. 

 
Gustav Larssons stipendiefond för Stene skola 
 
?? Stene skola ansöker om 33,00 kronor ur fonden att användas som 

bidrag till inköp av spel. 
 

Arbetsutskottets förslag Utdelning ur samfonderna sker enligt följande: 
 
Samfonden för skolungdom inom Hardemodelen av  
Kumla kommun 
Hardemo skola tilldelas 1 008,00 kronor. 
 
Samfonden för skolungdom inom Ekebydelen av Kumla kommun 
Ekeby skola, arbetslag 3-5, tilldelas 992,00 kronor. 
 
Samfonden för skolungdom inom Kumladelen av  
Kumla kommun 
Kumlaby skola, skolår 6, tilldelas 1 432,00 kronor. 
Skogstorpsskolan tilldelas 1 432,00 kronor. 
 
Hardemo kyrkskolas fond för studieresor 
Hardemo skola tilldelas 130,00 kronor. 
 
Gustav Larssons stipendiefond för Stene skola 
Stene skola tilldelas 33,00 kronor. 
 

Nämndens beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 
_________ 
 

Expediering Rektorer 
Assistent Inger Persson 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-05-26 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-05-12 
  
 Bun § 35 
 Au §  26 Dnr 42/2004 611 
 

Reviderade av datorregler  

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  
23 februari 2004, § 15, om IT-strategi för Kumla kommun. I strategin 
ingår som bilaga regler för Kumla kommuns användande av 
datorregler. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson påtalar i en skrivelse 
daterad den 28 april 2004, ett behov av att revidera barn- och 
utbildningsnämndens regler för användning av datorer i  
Kumla kommuns grundskolor, antagna vid sammanträde den  
30 maj 2001, § 45, för att uppnå samstämmighet med IT-strategin. 
 
I skrivelsen presenteras förslag till regler för användning av datorer i 
Kumla kommuns grundskolor, vilka barn- och utbildningsnämnden 
föreslås anta. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag. 
 

Nämndens beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 
_________ 
 

Expediering Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 
IT-enheten + handling 
Datoransvarig Mikael Calmestig + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-05-26 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-05-12 
  
 Bun § 36 
 Au §  27 Dnr 43/2004 600 
 

Fyllnadsval av kontaktpolitiker, Romarebäcken/Norrgården 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  
15 december 2003, § 89, bevilja Eva Grahn (m) avsägelse från 
uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Vidare 
beslutade kommunfullmäktige vid sammanträde den 22 mars 2004, § 
15, med anledning av beslutet ovan, utse Miodrag Stankovic (m) till 
ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden genomförde vid sammanträde den  
3 september 2003, § 79, val av kontaktpolitiker. Ovanstående beslut 
av kommunfullmäktige innebär att barn- och utbildningsnämnden har 
att göra fyllnadsval efter Eva Grahn (m) beträffande kontaktpolitiker 
på ansvarsområdet som omfattar Romarebäckens och Norrgårdens 
skolverksamheter. 
 
I en skrivelse daterad den 28 april 2004, föreslår utrednings-
sekreterare Anders Andersson barn- och utbildningsnämnden besluta 
att välja Miodrag Stankovic (m) till kontaktpolitiker i ansvarsområdet 
Romarebäcken/Norrgården. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag. 
 

Nämndens beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 
_________ 
 

Expediering Områdeschef Rolf Östman 
Rektor Birgitta Daréus 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-05-26 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-05-12 
  
 Bun § 37 
 Au §  28 Dnr 44/2004 600 
 

Delegation under sommaren 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse 
daterad den 28 april 2004 att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
ge nämndens ordförande delegation till beslut å barn- och 
utbildningsnämndens vägnar under sommaren 2004 samt att en 
rapport över tagna beslut under sommaren skall lämnas till nämnden 
vid sammanträdet den 9 september 2004. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag. 
 

Nämndens beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 
_________ 
 

Expediering Kommunledningskontoret 
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barn- och utbildningsnämnden 2004-05-26 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-05-12 
  
 Bun § 38 
 Au §  29 Dnr 41/2004 600 
 

Ansökan om utvecklingsmedel för start av engelsk profil på 
Skogstorpsskolan 

Ärendebeskrivning Marie Holm, rektor Skogstorpsskolan och områdeschef  
Norra skolområdet ansöker i en skrivelse daterad den 27 april 2004 
om medel ur barn- och utbildningsnämndens utvecklingsanslag  
(Ansvar 500000, Verksamhet 105000, Konto 58110) till stöd och 
utveckling av personalens kompetens att arbeta med den engelska 
profilen samt medel för att bygga upp ett läromedelsbestånd.  
Totalt avser ansökan 34 000 kronor. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden tilldelar Skogstorpsskolan  
25 000 kronor. 
 

Nämndens beslut Enligt arbetsutskottets förslag. 
_________ 
 

Expediering Områdeschef och rektor Marie Holm 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-05-26 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-05-12 
  
 Bun § 39 
 Au §  31 Dnr 50/2004 600 
 

Samråd rörande detaljplaneförslag för del av kvarteret Fiskalen 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden har den 10 oktober 2004 inkommit 
med ett detaljplaneförslag för del av kvarteret Fiskalen i  
Kumla kommun. Detaljplaneförslaget skall möjliggöra byggande av 
flerbostadshus i kvarteret Fiskalen vid korsningen  
Vattugatan-Götgatan. I dagsläget är en parkering belägen i det 
aktuella området. 
 
Synpunkter på förslaget skall ha inkommit till miljö- och 
byggandsnämnden senast den 31 maj 2004. 
 

Arbetsutskottets beslut Utredningssekreterare Anders Andersson utarbetar förslag till 
skrivelse med synpunkter. Förslaget presenteras vid nämndens 
sammanträde. 
 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till 
skrivelse. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag. 
_________ 
 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-05-26      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2004-05-12 
  
 Bun § 40 
 Au §  32 Dnr 49/2004 600 
 

Samråd rörande ändringsförslag i detaljplan för del av  
kvarteret Myggan  

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden har den 3 maj 2004 inkommit med 
förslag till detaljplaneändring för området väster och söder om före 
detta Frejgården så att Kumla Bostäder AB kan bygga 
marklägenheter i kvarteret Skalbaggen.  
 
Synpunkter på förslaget skall ha inkommit till miljö- och 
byggandsnämnden senast den 26 maj 2004. 
 

Arbetsutskottets beslut Utredningssekreterare Anders Andersson utarbetar förslag till 
skrivelse med synpunkter. Förslaget presenteras vid nämndens 
sammanträde. 
 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till 
skrivelse. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag. 
_________ 
 

Expediering Miljö- och byggnadsnämnden + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-05-26 
  
  

 Bun § 41 
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg informerar om 
utvecklingen inom förvaltningen. 
 
?? Upphandling har skett av skolskjutsar exklusive den del av 

skolskjutsverksamheten som berör särskolan. Avtal har ingåtts 
med entreprenörerna Gerts Buss, Taxi 100 150 AB,  
Weidermans Buss KB och Hallsbergsbuss AB. Avtalsperioden 
sträcker sig till september 2008. 
 

?? En inbjudan till sammanträffande har inkommit från ett antal 
föräldrar med barn i Stene skola. Vid mötet avses diskuteras 
flytten av skolår 6 och skolskjutsfrågor. 
 

?? Byggnationen av Skogstorpsskolan pågår enligt tidsplanen. 
Kommer den idag pågående konflikten mellan  
Svenska Elektrikerförbundet och  
Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) fortgå, stoppas 
byggnationen från och med den 27 maj 2004. 

 
Nämndens beslut Godkänna informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-05-26 
  

  

 Bun § 42 
   Dnr 119/2003 611 
 

Motion angående skolår 6 

Ärendebeskrivning Torbjörn Ahlin med flera, centerpartiet, har den 27 april 2004 
inkommit med en motion till kommunfullmäktige rörande 
organisationen av skolår 6 i Kumla kommun. Motionärerna föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar att grundskola till och med skolår 6 
skall erbjudas vid de skolenheter som i dagsläget inrymmer skolår 5. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den  
18 maj 2004 att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att upprätta 
förslag till svar på motionen. 
 
Barn- och utbildningschef Annika Hallberg presenterar förslag till 
motionssvar. I detta föreslås barn- och utbildningsnämnden tillstyrka 
föreliggande förslag och därmed avslå Torbjörn Ahlins med flera 
motion. 
 

Förslag Per-Arne Mårstad (c) föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar rekommendera kommunfullmäktige inte anta föreliggande 
motionssvar utan bifalla Torbjörn Ahlins med flera motion. 
 
Per Holm (kd) föreslår i ett tilläggsförslag att barn- och 
utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningschef  
Annika Hallberg och rektor Håkan Sandberg snarast skall utreda om 
ledigt lokalutrymme skapas som möjliggör att samtliga som så 
önskar, erbjuds barnomsorg i Hardemoområdet. 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och 
utbildningschef Annika Hallbergs förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Per Holms 
tilläggsförslag. 
 

Reservationer Per-Arne Mårstad reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 
_________ 
 

Expediering Kommunfullmäktige + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-05-26 
  

  

 Bun § 43 
   Dnr 51/2004 600 
 

Yttrande rörande översyn av kommunstyrelsens och nämndernas 
reglementen 

Ärendebeskrivning I samband med införande av ny kommunallag 1991 antogs nya 
reglementen för kommunens samtliga nämnder, inklusive kommun-
styrelsen. Därefter har en del förändringar gjorts i reglementena med 
anledning av ny lagstiftning och förändring i uppgiftsfördelningen 
mellan nämnderna. 

En hel del lagändringar och beslut av kommunfullmäktige har dock ej 
tagits in i reglementena för berörda nämnder och det finns behov av 
att komplettera samtliga reglementen för en mer rättvisande bild av 
nämndernas aktuella uppgifter och befogenheter. 

Utredare Torild Hilmersson inkom den 6 maj 2004 till 
kommunfullmäktige med förslag till förändrade reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna i Kumla kommun. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde  
den 18 maj 2004, § 146, att förslaget skulle remitteras till nämnderna 
för yttrande senast den 15 september 2004. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningschef 
Annika Hallberg att presentera ett förslag till yttrande vid nämndens 
sammanträde den 9 september 2004. 
_________ 
 

Expediering Kommunledningskontoret 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-05-26 
  
  
 Bun § 44 
     
 

Meddelanden 

 
Beslut av arbetsutskottet 

 
Au § 30 Ansökan om förskoleplats i annan kommun. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-05-26 
  
  
 Bun § 44, forts 

     

 Meddelanden, forts 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum 
23/04 Begäran om 

förskoleplats på 
grund av behov av 
särskilt stöd 

SL kap  
2 § 9 

Gunilla Kalmnäs 040401 

24/04 Anvisning av plats 
i kommunen då 
barnet behöver 
särskilt stöd 

SL kap  
2 § 9 

Inger Rohlén 040413 

25/04 Avstängning från 
fritidshemsplats 

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 040422 

26/04 Avstängning från 
fritidshemsplats 

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 040422 

27/04 Avstängning från 
fritidshemsplatser 

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 040422 

28/04 Avstängning från 
fritidshemsplatser 

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 040422 

29/04 Avstängning från 
fritidshemsplats 

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 040422 

30/04 Avstängning från 
fritidshemsplats 

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 040422 

 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-05-26 
  
  
 Bun § 44, forts 

     

 Meddelanden, forts 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum 
31/04 Avstängning från 

fritidshemsplats 
Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 040422 

32/04 Avstängning från 
förskoleplats  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 040422 

33/04 Avstängning från 
förskoleplats  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 040422 

34/04 Avstängning från 
förskoleplats  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 040422 

35/04 Avstängning från 
förskoleplatser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 040422 

36/04 Avstängning från 
förskoleplats  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 040422 

37/04 Avstängning från 
förskoleplatser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 040422 

38/04 Avstängning från 
förskoleplatser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 040422 

      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-05-26 
  
  
 Bun § 44, forts 

     

 Meddelanden, forts 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum 
39/04 Avstängning från 

förskoleplats  
Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 040422 

40/04 Avstängning från 
förskoleplats  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 040422 

41/04 Avstängning från 
förskoleplatser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 040422 

42/04 Avstängning från 
förskoleplatser och 
fritidshemsplats  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 040422 

43/04 Avstängning från 
förskoleplatser och 
fritidshemsplatser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 040422 

44/04 Placering enligt § 
2a:9 

SL kap  
2 § 9 

Liselott Broman 
Huss 

040301 

45/04 Ledighet för elev i 
mer än 10 dagar 

Grf kap 
6 § 8 

Ann-Sofie 
Berglund 

040512 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-05-26 
  
  
 Bun § 44, forts 

     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Befolkningsprognos för Kumla kommun 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 april 2004,  
§ 52, beslutat fastställa befolkningsprognosen som riktlinje för 
kommunens planering enligt förslag från kommunledningskontoret. 

  
 

Information om budgetläget 2004 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 april 2004,  
§ 53 beslutat att respektive nämnd skall tidigarelägga den 
ramminskning som enligt beslut skall genomföras år 2005. 
Kommunstyrelsen beslutar också att förvaltningschef i samråd med 
personalchef beslutar om återbesättning av tjänster. 

  
 

Årsredovisning för Kumla kommun för år 2003 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 26 april 2004, § 29a, 
beslutat godkänna Kumla kommuns årsredovisning för år 2003. 

  
 

Revisionsberättelse för Kumla kommun avseende år 2003 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 26 april 2004, § 29b, 
beslutat bevilja kommunstyrelsen, övriga nämnder samt enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet. 

      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-05-26 
  
  
 Bun § 44, forts 

     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Slutredovisning avseende Ekeby, Tallängens, Stene och Hardemo 
skola 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 4 maj 2004, § 140, beslutat 
godkänna byggledare Göran Fagerströms slutredovisning gällande 
Ekeby, Tallängens, Stene och Hardemo skola. 

  
 

Reviderad skolplan för Sydnärkes utbildningsförbund - yttrande 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 4 maj 2004, § 142 beslutat 
anta barn- och utbildningsnämndens förslag till remissvar, till 
Sydnärkes utbildningsförbunds (SUF) reviderade skolplan, som sitt. I 
förslaget till remissvar framgår att förslaget till skolplan för SUF 
återremitteras för en genomgripande och grundläggande omarbetning. 

   
 

Uppvaktning hos regeringen om statsbidrag till lärcentra 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2004, § 74, 
beslutat ställa sig bakom skrivelsen om statsbidrag till kommunala 
lärcentra och att kommunstyrelsens ordförande undertecknar 
skivelsen. Det är Nätverket för kommunala lärcentra, Nitus, som har 
inkommit med skrivelsen gällande uppvaktning hos regeringen om 
statsbidrag till kommunala lärcentra. 

 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-05-26 
  
  
 Bun § 44, forts 

     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Ombudgetering i barn- och utbildningsnämndens investerings-
budget för år 2004 

 
Kommunstyrelsen har den 5 maj 2004, § 72, beslutat enligt barn- och 
utbildningsnämndens förslag som förvaltningsekonom Mikael 
Calmestig inkommit med gällande ombudgetering i barn- och 
utbildningsnämndens investeringsbudget för år 2004. 

  
 

Sydnärkes utbildningsförbund, sammanträdesprotokoll 

 
Sydnärkes utbildningsförbund (SUF) har inkommit, den 16 april 
2004, med sammanträdesprotokoll i direktion den 2 april 2004. 

   
 

Kammarrätten i Jönköping, protokoll 

 
Kammarrätten i Jönköping har inkommit den 27 april med protokoll 
gällande Länsrättens i Örebro län dom den 11 mars 2004 om 
rektorstjänst vid Vialundskolan. Kammarrätten beslutar att 
Länsrättens avgörande står fast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-05-26 
  
  
 Bun § 44, forts 

     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Vägledning/information om sponsring i skolan 

 
Konsumentverket har i samarbete med skolverket och Svenska 
Kommunförbundet utarbetat vägledning när det gäller sponsring i 
skolan. Syftet är att ge skolhuvudmän och skolledare ett underlag för 
att utarbeta en lokal policy för sponsring inom skol-, förskole-, och 
fritidshemsverksamheten och som ett hjälpmedel för bedömning av 
sponsringerbjudanden. 

   
 

Skolskjutsavtal 

 
Avtal gällande skolskjutsar i Kumla kommun för åren 2004 - 2009 är 
under tecknade av barn- och utbildningsnämndens ordförande och 
utskickade till entrepenörerna för påskrift. 

  
 

Skolverkets årsredovisning 2003 

 
Skolverket har den 19 april 2003 inkommit med sin årsredovisning 
för budgetåret 2003. 

   
 

Förskolebiennalen 2004 

 
Linköpings universitet har inkommit den 23 april 2004 med inbjudan 
till ”Förskolebiennalen 2004 Förskola i förändring - Det lärande 
barnet som upptäckare, skapare, erövrare…” den 20 - 21 september 
2004 i Norrköping 

 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2004-05-26 
  
  
 Bun § 44, forts 

     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Svenska Kommunförbundets skolskjutskonferens  

 
Svenska Kommunförbundet har inkommit den 27 april 2004 med 
inbjudan till sin Skolskjutskonferens den 20 - 21 oktober 2004 i 
Linköping. 

 
Skolans Måluppfyllelse 2003 

 
Rådet för skolans måluppfyllelse och fortsatta utveckling har 
inkommit den 29 april 2004 med sin andra delrapport Skolans 
måluppfyllelse 2003. 

  
 

Politik i skolan 

 
Myndigheten för skolutveckling har inkommit den 14 maj 2004 med 
Stödmaterial: Politik i skolan. Stödmaterialet finns att beställa på 
Myndigheten för skolutvecklings hemsida www.skolutveckling.se. 

   
 

Attraktiv skola, årsredovisning 2003 

 
Årsredovisning för Attraktiv skola i Kumla kommun har inkommit. 

 _________  
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