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Beslutande Stefan Svensson (s), ordförande  Per Holm (kd)  
 Marie Lindh, (s), tjg ers  Per-Arne Mårstad (c) 
 Christer Thörner (s)  Kerstin Cederström (fp) 
 Anna Kajsa Gullberg (s) Awat Mohammad (m) 
 Eva Palmqvist (s), tjg ers  Berry Keller (m) 
 Thomas Bäck (s)  
   
Närvarande ej tjg ers Mikael Magnusson (s) Eva Hultberg (c) 
 Elisabeth Berglund (v)  
   
Övriga Leif Lindström, barn- och utbildningschef 
 Mikael Calmestig, förvaltningsekonom 
 Anders Andersson, sekreterare 
 Katrin Aldenfalk, assistent 
 Sofia Dahlerus, personalsekreterare 
 Ellinor Svedlund, vik personalsekreterare §§ 86-87 
 Rolf Östman, stf förvaltningschef, § 86 
  
Justerare Berry Keller 
 
 
Sekreterare ....................................................… §§ 86 – 104 
 Anders Andersson  
 
 
Ordförande ...........................................………          
 Stefan Svensson 
 
 
Justerare ........................................……….. 
 Berry Keller 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 

Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2007-09-06 
 

Datum för uppsättande 2007-09-10 Datum för nedtagande 2007-10-05 
 

Förvaringsplats Barn- och utbildningskontoret, Stadshuset 
  
Underskrift  

...................................................... 
 Ulla Asker 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-06 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-08-22 
  
 Bun § 86 
        Dnr 95/2007 609, 97/2007 615 
 

Kurser inom kommunal vuxenutbildning 

Ärendebeskrivning, forts Ställföreträdande förvaltningschef Rolf Östman har i en skrivelse 
daterad den 6 september 2007 föreslagit att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar om inrättade av två nationella kurser 
med vidhängande utbildningsplaner inom kommunal 
vuxenutbildning, dels en kurs yrkesförare, persontrafik, dels en kurs 
yrkesförare, godstransporter. Vidare föreslås nämnden besluta om 
inrättande av en lokal påbyggnadsutbildning samt utbildningsplan för 
denna. Kursen avser utbildning till maskinförare. 
 

Nämnden beslutar Barn- och utbildningsnämnden beslutar att kurser enligt förslaget 
inrättas samt att anta föreliggande förslag till utbildningsplaner. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-06 
  
  
 Bun § 87 
     
 

Personalsekreterarna informerar 

Ärendebeskrivning Personalsekreterare Sofia Dahlerus och vikarierande 
personalsekreterare Ellinor Svedlund informerar om utvecklingen 
inom personalområdet. 
 

Nämnden beslutar Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-06 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-08-22 
  
 Bun § 88 
 Au §  58 Dnr 64/2006 600 
 

Delårsbokslut 

Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Mikael Calmestig presenterar förslag till 
delårsbokslut för barn- och utbildningsnämnden per den 31 juli 2007. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till delårsbokslut. 
 

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

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-06 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-08-22 
  
 Bun § 89 
 Au §  59 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. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna rapporten. 
_________ 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-06 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-08-22 
  
 Bun § 90 
 Au §  60 Dnr 87/2007 600 
 

Etablering av Skolutvecklingsgrupp 

Ärendebeskrivning Utvecklingsledare Per Ekström föreslår i en skrivelse daterad  
den 6 augusti 2007 att barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
inrätta en Skolutvecklingsgrupp. Skolutvecklingsgruppen skall bestå 
av representanter för förvaltningsledningen, den politiska sfären och 
vissa arbetstagarorganisationer. Skolutvecklingsgruppen skall 
diskutera utvecklingen inom förvaltningens verksamheter och är inget 
beslutande organ. 
 

Förslag Katarina Hansson (s) föreslår att Skolutvecklingsgruppen skall 
innehålla två representanter för den politiska majoriteten. 
 
Per Holm (kd) föreslår att Skolutvecklingsgruppen skall innehålla en 
representant för Vuxenutbildningen/Gymnasieutbildningen. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag från 
utvecklingsledare Per Ekström samt tilläggsförslagen från  
Katarina Hansson och Per Holm. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-06 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-08-22 
  
 Bun § 91 
 Au §  61 Dnr 1/2007 600 
 

Nedläggning av Betygsgruppen 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 11 januari 2007, § 9, att Betygsgruppen skulle fortsätta sitt arbete 
till dess nämnden beslutade annat. 
 
Under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden beslutar om 
etablering av Skolutvecklingsgruppen, föreslår utredningssekreterare 
Anders Andersson i en skrivelse daterad den 6 augusti 2007 att 
Betygsgruppen läggs ner och dess arbetsuppgifter övertas av 
Skolutvecklingsgruppen. Vidare förslås nämnden besluta att 
Skolutvecklingsgruppen skall beakta Betygsgruppens slutsatser i dess 
delrapport daterad den 13 december 2005. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Betygsgruppen läggs ner 
och dess arbetsuppgifter övertas av Skolutvecklingsgruppen. Vidare 
skall Skolutvecklingsgruppen beakta Betygsgruppens slutsatser i 
delrapporten av den 13 december 2005. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-06 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-08-22 
  
 Bun § 92 
 Au § 62 Dnr 19/2005 611 
 

Betygsstatistik 

Ärendebeskrivning Plan för skolverksamheterna i Kumla kommun, beslutad av 
kommunfullmäktige den 26 januari 2004, § 5, anger att 
”Betygsstatistik från föregående läsårs skolår 8 och 9 skall redovisas 
till barn- och utbildningsnämnden i augusti/september varje år”. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar 
statistiksammanställning över betygen åren 1998-2007. 
 

Arbetsgruppens beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna 
statistiksammanställningen samt hänskjuta den till 
Skolutvecklingsgruppen där närmare analys av de uppkomna 
resultaten skall genomföras. 
_________ 
 

Expediering Utvecklingsledare Per Ekström 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-06 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-08-22 
  
 Bun § 93 
 Au §  63 Dnr 86/2007 600 
 

Förslag till yttrande rörande motion angående skolskjutsar  

Ärendebeskrivning Margareta Engman och Maria Haglund, båda moderata 
samlingspartiet, har i en motion daterad den 12 mars 2007 framfört 
yrkande om att skolskjuts skall erbjudas de elever som är 
skolskjutsberättigade till den av kommunen anvisade skolan i de fall 
de väljer annan skola än den av kommunen anvisade. 
 
Kommunfullmäktige remitterade vid sammanträde den 19 mars 2007, 
§ 40, motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 28 mars 2007 att uppdra 
åt barn- och utbildningsnämnden lämna förslag till yttrande.  
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningschef Leif Lindström att utarbeta ett 
förslag till yttrande. Detta förslag skall presenteras vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 6 september 2007. 
 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström presenterar förslag till 
yttrande. I förslaget föreslås kommunfullmäktige avslå motionen. 
 

Förslag Stefan Svensson (s) föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar 
föreliggande förslag till yttrande, innebärande att nämnden föreslår 
kommunfullmäktige avslå motionen. 
 
Per Holm (kd) föreslår att förslaget till yttrande återremitteras till 
barn- och utbildningschef Leif Lindström med uppmaning att 
komplettera förslaget till yttrande med ekonomiska beräkningar på 
kostnaden för att tillstyrka motionen. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Stefan Svenssons 
förslag. 
 

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

Expediering Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-06 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-08-22 
  
 Bun § 94 
 Au §  64 Dnr 80/2007 600 
 

Handikappanpassning av offentliga lokaler 

Ärendebeskrivning Sociala rådet beslutade vid sammanträde den 22 maj 2007, § 16, att 
skicka en skrivelse till samtliga styrelser och nämnder i kommunen 
där bland annat undras över om kommunens offentliga lokaler 
kommer att vara tillgängliga för alla människor år 2010. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra åt barn- och 
utbildningschef Leif Lindström att utarbeta ett förslag till yttrande. 
Detta förslag skall presenteras vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 17 oktober 2007. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-06 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-08-22 
  
 Bun § 95 
 Au §  65 Dnr 94/2007 600 
 

Redovisning av kompetensutvecklingsmedel 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 21 mars 2007, § 36, uppdra åt barn- och utbildningschef  
Leif Lindström att genomföra en analys av hur 
kompetensutvecklingsmedlen inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter fördelas med avseende på yrkeskategorier samt vilka 
arbetstagarorganisationer de tillhör som tar del av 
kompetensutvecklingsmedlen. 
 
Barn- och utbildningschef Leif Lindström presenterar en redovisning 
av hur kompetensutvecklingsmedlen har nyttjats. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-06 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-08-22 
  
 Bun § 96 
 Au §  66 Dnr 89/2007 610 
 

Ansökan om utvecklingsmedel, kvalitetsarbete 

Ärendebeskrivning Utvecklingsledare Per Ekström inkom den 8 augusti 2007 med en 
ansökan om medel ur barn- och utbildningsnämndens konto för 
utveckling (konto 58110, verksamhet 105000 och ansvar 500000). 
Utvecklingsmedlen skall nyttjas för att möjliggöra för rektorer att 
utveckla sin förmåga att bedriva ett kontinuerligt kvalitetsarbete med 
tydliga mål, lokal uppföljning och utvärdering samt 
kvalitetsredovisning. Detta skall bland annat ske genom att rektorer 
och medarbetare finner bra och funktionella former för 
kvalitetsarbetet som medför att det kontinuerliga kvalitetsarbetet får 
en ökad betydelse i vardagsarbetet och utgör grund för utvärdering, 
analys och planering. Ansökan avser 30 000 kronor. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden förklarar sig mycket positiva till 
utvecklingsprojektet och klargör att ett utvecklat kvalitetsarbete helt 
ligger i nämndens intresse, dock avser medel budgeterade på 
nämndens konto för utvecklingsarbete utvecklingsprojekt i de 
konkreta verksamheterna, varför nämnden föreslås avslå ansökan. 
Utifrån nämndens resonemang ovan, förutsätter den att alternativ 
finansiering hittas som medför att utvecklingsprojektet realiseras. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-06 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-08-22 
  
 Bun § 97 
 Au §  67 Dnr 3/2007 600 
 

Revidering av delegationsordning 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 11 januari 2007, § 13, om delegationsordning för barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse 
daterad den 6 augusti 2007, en revidering av befintlig 
delegationsordning i det att delegation tillförs förvaltningschef och 
rektor för vuxenutbildningen med anledning av att denna verksamhet 
tillförs barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde samt 
delegation till förvaltningschef för beslut om utdelning enligt 
ändamål i respektive stiftelsefonds stadgar. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till 
delegationsordning. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-06 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-08-22 
  
 Bun § 98 
 Au §  68 Dnr 9/2007 600 
 

Revidering av attestförteckning 

Ärendebeskrivning På grund av personalförändringar föreligger behov av revidering av 
attestförteckning beslutad av barn- och utbildningsnämnden  
den 18 april 2007, § 60. 
 
Förvaltningsekonom Mikael Calmestig presenterar förslag till 
reviderad attestförteckning. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till 
attestförteckning. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-06 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2007-08-22 
  
 Bun § 100 
 Au §  71      Dnr 91/2007 615 
 

Lokala kurser inom kommunal vuxenutbildning 

Ärendebeskrivning, forts Rektor vid Vuxenutbildningen Rolf Östman har i en skrivelse daterad 
den 14 augusti 2007 föreslagit att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar om inrättade av två lokala kurser med vidhängande 
kursplaner inom kommunal vuxenutbildning, dels en lokal kurs med 
namnet Studieteknik och en lokal kurs med namnet Introduktion till 
studier på komvux.  
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lokala kurser med 
kursplaner inom vuxenutbildningen anordnas enligt föreliggande 
förslag. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-06 
  
  
 Bun § 101 
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström informerar om 
utvecklingen inom förvaltningen. 
 
• Skolstarten i samband med det nya läsåret har fungerat utan 

problem. 
• En delvis reviderad skolledningsorganisation kommer att vara i 

funktion under hösten. 
• Rekryteringen av områdeschefer för Västra respektive Norra 

skolområdet har påbörjats genom annonsering. 
• Sommarverksamheten har fungerat bra detta år. Sammantaget 

fanns det 22 barn, motsvarande 59 veckors vistelsetid, mer än 
förra året i sommarverksamheten. 

• För närvarande finns det cirka 950 barn i förskoleverksamheten. 
Platsbehov har anmälts för sex barn till oktober, 12 barn till 
november, åtta barn till december detta år och 25 barn till  
januari 2008. 

• Arbetet med ny skolplan fortgår och remissförfarandet har inletts. 
• Under perioden 9 till 12 september 2007 kommer 

Skolledningsgruppen besöka kommunens vänort i Finland, Sibbo, 
för bland annat studier av Finlands goda skolresultat i 
internationella undersökningar. 

• Utredningen rörande eventuellt införande av fritidsklubbar har 
inletts. Dessvärre kommer sannolikt inte utredningsarbetet vara 
färdigt till nämndens sammanträde den 17 oktober 2007. 

 
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-06 
  
  
 Bun § 102 
     
 

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning Kontaktpolitikerna inom barn- och utbildningsnämnden informerar 
rörande deras kontakter med enheterna inom nämndens verksamheter.
 
• Anna-Kajsa Gullberg (s) har besökt Hardemo skolenhet.  
• Berry Keller (m), Stefan Svensson (s) och Elisabeth Berglund (v) 

har besökt Naturskolan i Kvarntorp. 
• Per Holm (kd) har besökt Vialundskolan. 
• Kerstin Cederström (fp) och Thomas Bäck (s) har besökt  

Fylsta skolenhet och Duvans förskola. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
_________ 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

18

 
Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-06 
  
  
 Bun § 103 
     
 

Inspektionskommittén för skolskjutsar informerar 

Ärendebeskrivning Inspektionskommittén för skolskjutsar inom barn- och 
utbildningsnämnden meddelar att det finns ingen information rörande 
deras verksamhet. 
 
Förvaltningsekonom Mikael Calmestig informerar att  
Förenade Buss AB övertagit Gerts Buss entreprenadavtal rörande 
skolskjuts för den närmaste tiden. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-06 
  
  
 Bun § 104 
     

 Meddelanden 

 Beslut av arbetsutskott 

 Au § 70 Ansökan om förskoleplats i annan kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-06 
  
  
 Bun § 104 
     

 Meddelanden, forts 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum
75/07 Anpassad 

studiegång 
GrF 5 
kap 10 §

Gunilla Kalmnäs 070129 

76/07– 
95/07 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2007-
01-31  
§ 13 

Leif Lindström 070525 

96/07 Ledighet för elev 
mer än 10 
skoldagar 

GrF 3 
kap 11 § 

Viktoria Holmgren 070611 

97/07- 
111/07 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2007-
01-31  
§ 13 

Leif Lindström 070627 

112/07 Anpassad 
studiegång 

GrF 5 
kap 10 §

Gunilla Kalmnäs 070228 

113/07
-
139/07 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2007-
01-31  
§ 13 

Leif Lindström 070724 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2007-09-06 
  
  
 Bun § 104, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Ombudgetering i barn- och utbildningsnämndens investerings-
budget för år 2007 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 21 maj 2007, § 65, 
beslutat ombudgetering i barn- och utbildningsnämndens 
investeringsbudget för år 2007 så att 10 miljoner kronor avsatta för 
ombyggnation av Kumlaby skola överförs till nybyggnation av 
förskola i Skogstorpsområdet under 2007. 

  
 

Information om pågående arbete med införande av ett nytt 
dokument- och ärendehanteringssystem 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 maj 2007, § 169, 
beslutat ge kommunens förvaltningar i uppdrag att arbeta med 
dokumentering av sina administrativa rutiner inför införandet av nytt 
dokument- och ärendehanteringssystem. 

  
 

Införande av e-tjänster 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde den 5 juni 
2007, § 192, beslutat att en e-tjänstorganisation bildas inför arbetet 
med införandet av e-tjänster enligt utredare Maria Neselius förslag. 
E-tjänster ska stödja medborgarnas rätt till insyn i verksamheten och 
underlätta tillgången till kommunens tjänster oavsett tid på dygnet. 

 
 
 
 
 
     forts 
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Meddelanden, forts 

   
 

Förslag till organisation gällande placeringen av Vuxen- och 
särvuxutbildningen, Handels- och administrationsprogrammet 
(HP) och Hotell- och restaurangprogrammet (HR) inom ramen 
för Kumla kommuns verksamhet 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2007, § 108, 
beslutat att den verksamhet som överförs från Sydnärkes 
utbildningsförbund placeras inom ramen för barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden och barn- och utbildningschefen får 
ett tydligt uppdrag att gemensamt med övertagandet också etablera ett 
nära samarbete och samverkan med arbetsmarknadsenheten gällande 
styrning och utveckling av den verksamhet som överförs. 

 

  
 

Personalekonomisk redovisning 2006 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 18 juni 2007, § 72, 
beslutat godkänna den personalekonomiska redovisningen för år 
2006. 

  
 

Protokoll från Sydnärkes utbildningsförbund, SUF 

 
Sydnärkes utbildningsförbund SUF har inkommit den 11 juni och  
4 juli 2007 med protokoll från sammanträden i direktion den 10 maj 
och 14 juni 2007. 

 
     Forts 
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Domslut i skolskjutsärende  

 
Länsrätten i Örebro län har inkommit den 11 juli 2007 med 
meddelande om domslut i överklagande av barn- och 
utbildningsnämndens beslut i skolskjutsärende med diarienummer 
105/2006 623. Länsrätten avslår överklagandet. 

   
 

Rapport från Skolverket 

 
Skolverket har inkommit med en sammanfattning av rapport 300, 
2007. Provbetyg - Slutbetyg - Likvärdig bedömning? Ett diskussions-
underlag för en mer likvärdig betygssättning. Rapporten finns att 
beställa på skolverkets hemsida under Publicerat. 

   
 

Detaljplan för kvarteret Borgmästaren 

 
Miljö- och byggnadsnämnden har den 28 augusti 2007 inkommit med 
meddelande att detaljplanen för kvarteret Borgmästaren vunnit laga 
kraft den 10 juli 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Inbjudningar till konferenser och seminarier 

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

• Öhrlings Pricewaterhousecoopers inbjuder till utbildning 
Kraften i det delade ledarskapet - idéseminarium i Stockholm 
den 10 oktober 2007. 

• Öhrlings Pricewaterhousecoopers inbjuder till utbildning 
Juridik för förtroendevalda i Stockholm den 25 september 
2007. 
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