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Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-25 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-05-12 
  
 Bun § 34      
 Au §  29 Dnr 131/2004 600 
 

Ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig lämnar rapport över den 
aktuella ekonomiska situationen per den 2 maj 2005 inom barn- och 
utbildningsnämnden. Därtill presenterar barn- och utbildningschef 
Annika Hallberg och förvaltningsekonom Mikael Calmestig ett 
förslag till ombudgetering där kontot Reservation av 2004 års 
underskott (Ansvar 500000, Verksamhet 092000) 4 000 000 kronor 
tillsammans med 2004 års resultat, överskott 852 000 kronor, 
fördelas. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig redovisar ekonomisk rapport 
per den 25 maj 2005. I rapporten antas barn- och utbildningsnämnden 
inte generera under- eller överskott under år 2005. 
 

Förslag Per Holm (kd) föreslår ombudgetering enligt föreliggande förslag 
med förändringen att genuspedagog strykes och det föreslagna 
beloppet på 200 000 kronor tillföres kontot Reservationer för  
2004 års underskott. 
 
Björn Eriksson (s) föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 
enligt föreliggande förslag till ombudgetering. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner de ekonomiska 
rapporterna. Därtill beslutas att i samband med delårsbokslutet per 
den 31 juli 2005, sker en ombudgetering enligt barn- och 
utbildningschef Annika Hallbergs och förvaltningsekonom  
Mikael Calmestigs förslag. Nämnden avslår således Per Holms 
förslag. 
 

Reservationer Per Holm (kd), Per-Arne Mårstad (c), Katrin Tensmyr (fp) och 
Kerstin Cederström (fp) reserverar sig till förmån för Per Holms 
förslag. 
_________ 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-25 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-05-12 
  
 Bun § 35      
 Au §  30      Dnr 48/2005 621 
 

Samfonderna för skolungdom 

Ärendebeskrivning Ansökan om utdelning ur samfonderna för utdelningsåret 2005 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. 347 kronor finns för utdelning under 2005. 
 
• Hardemo skola ansöker 347 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. 313 kronor finns för utdelning under 2005. 
 
• 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. 2 014 kronor finns för utdelning under 2005. 
 
• Tallängens och Lillhedens skolor ansöker om medel ur fonden för 

till Teknikmuseum i Örebro för 50 barn. 
  
     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-25 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-05-12 
  
 Bun § 35      
 Au §  30      Dnr 48/2005 621 
 

Samfonderna för skolungdom, forts 

Ärendebeskrivning Hardemo kyrkskolas fond för studieresor 
 
• Hardemo skola ansöker om 83 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 22 kronor ur fonden att användas som 

bidrag till inköp av spel. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar om utdelning ur samfonderna 
enligt följande: 
 
Samfonden för skolungdom inom Hardemodelen av  
Kumla kommun 
Hardemo skola tilldelas 347 kronor. 
 
Samfonden för skolungdom inom Ekebydelen av Kumla kommun
Ekeby skola tilldelas 313 kronor. 
 
Samfonden för skolungdom inom Kumladelen av  
Kumla kommun 
Tallängens skola tilldelas 1 007 kronor. 
Lillhedens skola tilldelas 1 007 kronor. 
 
Hardemo kyrkskolas fond för studieresor 
Hardemo skola tilldelas 83 kronor. 
 
Gustav Larssons stipendiefond för Stene skola 
Stene skola tilldelas 22 kronor. 
 

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

Expediering Rektorer 
Assistent Inger Persson 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-25 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-05-12 
  
 Bun § 36      
 Au §  31      Dnr 49/2005 600 
 

Delegation under sommaren 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse 
daterad den 25 april 2005 att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
ge nämndens ordförande delegation till beslut å barn- och 
utbildningsnämndens vägnar under sommaren 2005 samt att en 
rapport över tagna beslut under sommaren skall lämnas till nämnden 
vid sammanträdet den 8 september 2005. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 

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

Expediering Kommunledningskontoret 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-25 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-05-12 
  
 Bun § 37      
 Au §  32 Dnr 47/2005 623 
 

Rapport, Inspektionskommittén för skolskjutsar 

Ärendebeskrivning Inspektionskommittén för skolskjutsar har inkommit med en rapport, 
daterad den 20 maj 2005, gällande genomförd inspektion. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-25 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-05-12 
  
 Bun § 38 
 Au §  33      Dnr 38/2005 600 
 

Kontaktpolitikerorganisation och val 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterade vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 20 april 2005, § 30, ett 
förslag till reviderad politikerorganisation. Nämnden beslutade vid 
detta tillfäller att hänskjuta ärendet till sammanträdet  
den 25 maj 2005. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar kontaktpolitikerorganisation 
samt väljer kontaktpolitiker enligt föreliggande reviderat förslag. Den 
nya kontaktpolitikerorganisationen träder i kraft från och med läsåret 
2005/2006. 
_________ 
 

Expediering Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-25 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-05-12 
  
 Bun § 40      
 Au §  36 Dnr 51/2005 630 
 

Skrivelse, personal på Vialundskolan 

Ärendebeskrivning Delar av personalen på Vialundskolan inkom den 3 maj 2005 till 
barn- och utbildningsnämnden med en skrivelse där de deklarerar sin 
kritiska inställning till Kumla kommun som arbetsgivare i ett enskilt 
personalärende. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden klargör dels att personalärenden 
administreras av kommunens tjänstemän, dels att nämnden har fullt 
förtroende för dessa tjänstemän. Således finner inte nämnden 
anledning att intervenera i enskilda personalärenden. 
_________ 
 

Expediering Vialundskolan 
Områdeschefer 
Rektorer 
Personalsekreterare Susanne Eriksson 
Personalavdelningen 
Kommunledningskontoret 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-25 
  
  
 Bun § 41 
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg informerar om 
utvecklingen inom förvaltningen. 
 
• Genom uppföljning av vilka uppgifter som skickas in till 

Statistiska Centralbyrån (SCB) beträffande personalresurser, har 
exempelvis kommunen ökat personaltätheten mellan den  
15 oktober 2003 och 15 oktober 2004 från 7,4 lärare per  
100 elever till 8,1 lärare per 100 elever. 
 

• Kumla kommun har anmälts till Skolverket i två separata 
ärenden. 
 

• Det finns för närvarande inga barn som inte fått placering inom 
barnomsorgen utifrån önskad tidpunkt. 
 

• Inom förvaltningen finns en arbetsgrupp med representanter från 
såväl arbetsgivaren som arbetstagarorganisationerna som följer 
upp resursfördelningssystemet med poängberäkning i förskolan. 
 

• Utvecklingsledare Ronnie Petterson avslutar sin anställning i 
kommunen den 3 juni 2005. Under hösten kommer tjänsten som 
utvecklingsledare vara vakant. 
 

• Sommarverksamheten inom barnsomsorgen bedrivs under 
veckorna 27-30 vid Norrgårdens skola. I dagsläget har 120 barn 
anmälts till sommarverksamheten. 

 
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-25 
  
  
 Bun § 42 
   Dnr 56/2005 609 
 

EU-projekt, Vialundskolan 

Ärendebeskrivning Vialundskolan avser ingå i EU-projekt inom delområdet Comenius 1 
i programmet Sokrates. Projektet har namnet ”Inside and 
investigation between similarities and differencies in three different 
European countries” och skall behandla skillnader och likheter i 
skolväsendet mellan tre olika länder. Projektet omfattar såväl elever 
som lärare. Partners i projektet avses vara skolor i Rzeszow, Polen 
och Canterbury, Storbritannien. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna Vialundskolans 
deltagande i EU-projektet. 
_________ 
 

Expediering Kommunstyrelsen 
Rektor Gert-Olof Juhrich, 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-25 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-05-12 
  
 Bun § 43      
 Au §  34 Dnr 55/2005 600 
 

Budget för år 2006 och flerårsplan för åren 2007 och 2008 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Annika Hallberg och förvaltningsekonom 
Mikael Calmestig har upprättat förslag till budget för år 2006 och 
flerårsplan för åren 2007 och 2008 gällande barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområden. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 
 

Förslag Driftbudget 
Per Holm (kd), med instämmande av Mats Hellgren (m),  
Per-Arne Mårstad (c) och Katrin Tensmyr (fp), föreslår prioriteringar 
av äskanden i förslaget till driftbudget för år 2006 och flerårsplan för 
åren 2007 och 2008 enligt Bilaga 1. I förhållande till föreliggande 
förslag föreslås följande förändringar: Under verksamhetskoden  
01 Gemensamma administrativa enheter tillföres Genuspedagog till 
ett belopp av 150 000 kronor med en prioritering av nummer fem i 
budget för år 2006 och 150 000 kronor respektive planår 2007 och 
2008. Vidare föreslås att uppdra åt barn- och utbildningschef  
Annika Hallberg att utreda hur gitarr- och rockprojekt påverkar 
aktörer vilka arrangerar likartade projekt. Därtill föreslås att uppdra åt 
barn- och utbildningschef Annika Hallberg att utreda möjligheterna 
till och behovet av kompetensutveckling inom verksamheterna 
genom arbetsväxling. 
 
Katarina Hansson (s) föreslår prioritering av äskningar i förslaget till 
driftbudget för år 2006 och flerårsplan för åren 2007 och 2008 enligt 
Bilaga 2. I förhållande till föreliggande förslag från barn- och 
utbildningschef Annika Hallberg och förvaltningsekonom  
Mikael Calmestig föreslås följande förändringar: Under 
verksamhetskoden 01 Gemensamma administrativa enheter strykes 
äskandena Utöka ledningsorganisation och Personalsociala åtgärder. 
Äskandet Kompetensutveckling uppgår till 600 000 kronor i budget 
för år 2006 och i flerårsplan för respektive år 2007 och 2008 och 
prioriteras med nummer tre. Vidare föreslås fastslås att dessa medel 
för utökad kompetensutveckling avser samtliga inom nämnden 
förekommande yrkeskategorier. Äskandet inbegriper en 
genuspedagog. Under verksamhetskoden  
                                                                          forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-25 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-05-12 
  
 Bun § 43      
 Au §  34 Dnr 55/2005 600 
 

Budget för år 2006 och flerårsplan för åren 2007 och 2008, forts 

 40 Förskoleverksamhet tillföres ett äskande, Ökad personaltäthet, 
uppgående till 800 000 kronor i budget för år 2006, 1 564 000 kronor 
i flerårsplan för år 2007 och 3 220 000 kronor i flerårsplan för år 
2008, vilket prioriteras med nummer tre. Kvalitetssäkring inom 
förskolan och Vikariepoolen strykes. 
 
Investeringsbudget 
Per Holm (kd), med instämmande av Mats Hellgren (m),  
Per-Arne Mårstad (c) och Katrin Tensmyr (fp), föreslår prioriteringar 
i förslaget till investeringsbudget för år 2006 och flerårsplan för åren 
2007 och 2008 enligt Bilaga 3. I förhållande till föreliggande förslag 
föreslås följande förändringar: Under verksamhetskoden  
440 Grundskola förordas Om- och tillbyggnad av Stene skola 
alternativ A, vilket tillsammans med äskandet Inventarier, bägge 
alternativen hänskjuts till plan för år 2007. 
 
Katarina Hansson (s) föreslår prioriteringar av äskningar i förslaget 
till investeringsbudget för år 2006 och flerårsplan för åren 2007 och 
2008 enligt Bilaga 4. I förhållande till föreliggande förslag från barn- 
och utbildningschef Annika Hallberg och förvaltningsekonom  
Mikael Calmestig förslås följande förändringar: Under 
verksamhetskoden 01 Gemensamma administrativa enheter ändras 
summan sammantaget för de tre äskandena till att uppgå till  
2 400 000 kronor för respektive år i budget för år 2006 och 
flerårsplanen för åren 2007 och 2008. Under verksamhetskoden  
33 Kulturskola ändras beloppet i äskandet Underhåll och utbyte av 
musikinstrument till 50 000 kronor respektive år i budgeten för år 
2006 och flerårsplanen för åren 2007 och 2008 samt prioriteras med 
siffran sju. Äskandet Anpassning av Kulturskolans lokaler 
nollbudgeteras för år 2006. Under verksamhetskod  
40 Förskoleverksamhet ändras beloppet i äskandet i budget för år 
2006 Inventarier, förskolor, till 500 000 kronor, vilket sedan 
prioriteras med siffran två. Under verksamhet 440 Grundskola ändras 
beloppet i äskandet IT-utrustning, grundskola + förskola, till  
1 000 000 kronor respektive år i budget för år 2006 och flerårsplan 
för åren 2007 och 2008. Äskandet ges prioritet nummer åtta.  
 

                                                                                                         forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-25 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-05-12 
  
 Bun § 43      
 Au §  34 Dnr 55/2005 600 
 

Budget för år 2006 och flerårsplan för åren 2007 och 2008, forts 

 Äskandena Om- och tillbyggnad av Stene skola alternativ A 
respektive alternativ B samt Inventarier, bägge alternativen, hänskjuts 
till flerårsplan för år 2007. Äskandena Kumlaby skola anpassning av 
lokaler etapp 1, etapp 2, etapp 3 och Kumlaby skola utemiljöer, 
utreds även de vidare av Strategiska lokal- verksamhetsutredningen 
och hänskjuts till flerårsplan för år 2007. Äskandet 
Personalarbetsplatser anges i budget för år 2006 till ett belopp 
uppgående till 200 000 kronor samt ges prioritering sex. Äskandet 
Forskningsstation, Kvarntorp, anges i budget för år 2006 till ett 
belopp på 500 000 kronor och ges prioritet nummer fem. I samband 
med etablerandet av forskningsstation i Kvarntorp skall möjligheten 
ses över att få ta del av erhållna medel från staten för Lokala 
investeringsprogram – LIP. Äskandena Ombyggnation, kapprum, 
Lillhedens skola och Inventarier, kapprum,  
Lillhedens skola, hänskjuts till flerårsplan för år 2008. Äskandet 
Ombyggnation, rektors kontor och skolhälsovårdens lokaler, 
Malmens skola, hänskjuts till flerårsplan för år 2007. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar prioritera enligt 
Katarina Hanssons (s) förslag (Bilaga 2) beträffande driftäskanden i 
förslaget till budget för år 2006 och flerårsplan för åren 2007 och 
2008 för nämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Katarina Hanssons (s) 
ändringsförslag i barn- och utbildningschef Annika Hallbergs och 
förvaltningsekonom Mikael Calmestigs förslag till driftbudget för år 
2006 och flerårsplan för åren 2007 och 2008. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, i enlighet med  
Per Holms (kd) förslag, uppdra åt barn- och utbildningschef  
Annika Hallberg att utreda hur gitarr- och rockprojekt påverkar 
aktörer vilka arrangerar likartade projekt. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, i enlighet med  
Per Holms (kd) förslag, att uppdra åt barn- och utbildningschef 
Annika Hallberg att utreda möjligheterna till och behovet av 
kompetensutveckling inom verksamheterna genom arbetsväxling. 
 
                                                                           forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-25 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2005-05-12 
  
 Bun § 43      
 Au §  34 Dnr 55/2005 600 
 

Budget för år 2006 och flerårsplan för åren 2007 och 2008, forts 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar prioritera enligt  
Katarina Hanssons (s) förslag (Bilaga 4) beträffande 
investeringsäskanden i förslaget till budget för år 2006 och 
flerårsplan för åren 2007 och 2008. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Katarina Hanssons (s) 
ändringsförslag i barn- och utbildningschef Annika Hallbergs och 
förvaltningsekonom Mikael Calmestigs förslag till investeringsbudget 
för år 2006 och flerårsplan för åren 2007 och 2008. 
 
I övrigt beslutar barn- och utbildningsnämnden tillstyrka barn- och 
utbildningschef Annika Hallbergs och förvaltningsekonom  
Mikael Calmestigs förslag till budget för år 2006 och flerårsplan för 
åren 2007 och 2008. 
 
Förslaget till budget för år 2006 och flerårsplan för åren 2007 och 
2008 överlämnas därmed till kommunstyrelsen. 
 

Reservationer 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 drift- och investeringsäskanden samt 
framförda ändringsförslag i förslaget till budget för år 2006 och 
flerårsplan för åren 2007 och 2008. 
_________ 
 

Expediering Kommunstyrelsen + handlingar och bilagor 
Ekonomiavdelningen + handlingar och bilagor 
Områdeschefer + handlingar och bilagor 
Rektorer + handlingar och bilagor 
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Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-25 
  
  
 Bun § 44 
     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum
51/05 Anpassad 

studiegång 
GrF kap 
5 § 10 

Percy Hindorf 050411 

52/05–
69/05 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2004-
01-28  
§ 6 

Annika Hallberg 050425 
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Befolkningsprognos för Kumla kommun 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2005, § 37, 
beslutat fastställa befolkningsprognosen som riktlinje för kommunens 
planering. 

  
 

Handikappolitiska planen – en avrapportering 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2005, § 54, 
beslutat godkänna sammanställningen av respektive nämnds rapport 
rörande Handikappolitiska planen. 

  
 

Medborgarförslag om utdelning av reflexvästar till skolelever 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 18 april 2005, § 42, 
beslutat bifalla medborgarförslaget om utdelning av reflexvästar till 
skolelever samt de kompletterande förslag som avgetts i yttrandet. 

  
 

Årsredovisning för Kumla kommun för år 2004 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 18 april 2005, § 47, 
beslutat godkänna Kumla kommuns årsredovisning för år 2004. 
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Revisionsberättelse för Kumla kommun avseende år 2004 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 18 april 2005 § 48 
beslutat bevilja kommunstyrelsen, övriga nämnder samt enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet. 

  
 

Ombyggnation av nattförskolan Björnen  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde den 26 april 
2005, § 130, beslutat ge tekniska kontoret i uppdrag att undersöka 
möjligheterna till lösningar för att på kort sikt förbättra den fysiska 
miljön på nattförskolan Björnen, alternativt omprioritera planerade 
investeringar 

  
 

Norra Mos företagspark (etapp 2) Detaljplan 

 
Miljö, och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 3 maj 2005, 
§ 47, beslutat anta detaljplaneförslaget med justeringar enligt 
utlåtandets ställningstagande enligt Plan- och bygglagen 5 kap 29 §. 

   
 

Välkomnande av nya svenska medborgare 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde den 26 april 
2005, § 134, beslutat att Kumla kommun skall, från och med år 2006, 
vid en särskild ceremoni välkomna nyblivna svenska medborgare. 
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Kungörelse Detaljplan för del av kv Urmakaren i centrala Kumla

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 mars 2005 att anta 
detaljplan för kv Urmakaren i centrala Kumla. Beslutet vann laga 
kraft den 12 april 2005. 

   
 

Sammanträdesprotokoll från Sydnärkes utbildningsförbund SUF

 
Sydnärkes utbildningsförbund SUF har inkommit med 
sammanträdesprotokoll i direktion från den 2005. 

   
 

Inbjudningar till konferenser och seminarier 

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

• Kurs i grundläggande ekologi som bakgrund till miljömålen 
Inbjudan från Kommunförbundet i Örebro län  
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Tidningen Lika värde 

 
Tidningen Lika värde från Specialpedagogiska institutet nr 2/2005 
har inkommit. Innehåller även kurser och andra aktiviteter i Mellersta 
regionen hösten 2005. 

  
 
 
  _________________ 
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