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 Stefan Svensson (s) Per-Arne Mårstad (c) 
 Christer Thörner (s) Roberth Axäng (fp), §§18-20 
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 Barbro Halling (s) Eva Hultberg (c), §§ 18-20 
 Eva Palmqvist (s)  
   
   
Övriga Leif Lindström, barn- och utbildningschef 
 Katrin Aldenfalk, sekreterare 
 Mikael Calmestig, förvaltningsekonom 
  
  
Justerare Per-Arne Mårstad 
 
 
Sekreterare ....................................................… §§ 18 – 34 
 Katrin Aldenfalk  
 
 
Ordförande ...........................................………         
 Katarina Hansson             
 
 
Justerare ........................................……….. 
 Per-Arne Mårstad 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 

Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2008-03-11 
 

Datum för uppsättande 2008-03-18 Datum för nedtagande 2008-04-11 
 

Förvaringsplats Barn- och utbildningskontoret, Stadshuset 
  
Underskrift  

...................................................... 
 Ulla Asker 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-03-11 
  
  
 Bun § 18 
     
 

Personalsekreteraren informerar 

Ärendebeskrivning Vikarierande personalsekreterare Ellinor Svedlund informerar om 
utvecklingen inom personalområdet. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
_________ 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

3

 
Barn- och utbildningsnämnden 2008-03-11 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-02-27 
  
 Bun § 19 
 Au §  13 Dnr 72/2007 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 2008-03-11 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-02-27 
  
 Bun § 20 
 Au §  14 Dnr 64/2006 600 
 

Årsredovisning för år 2007 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström och förvaltningsekonom 
Mikael Calmestig har upprättat förslag till årsredovisning 
innehållande bokslut och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
2007. Därtill föreligger förslag till överföring av 2007 års 
ekonomiska resultat till 2008 för respektive ansvarsområde. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Förslag Katarina Hansson (s) föreslår att resultatöverföringsprincipen 
innebärande 100 procentig överföring av över- respektive underskott 
tillämpas på respektive ekonomiskt ansvarsområde med undantag för 
Kumlaby skolår 6-9, vilket tillförs 21 procent av underskottet  
(246 000 kronor) för år 2007 och Fylsta skolenhet, vilket tillförs  
71 procent av underskottet (491 000 kronor) för 2007. Beträffande 
Fylsta skolenhets reducering av överfört underskott, motiveras detta 
av att under del av år 2007 har enheten ekonomiskt belastats av extra 
ledningsresurs. Denna kostnad (200 000 kronor) påföres central 
administration. Vidare föreslås uppdra åt barn- och utbildnings-
förvaltningen att genomföra en analys av nämndens arbete kring 
ekonomi och uppföljning. 
 
Per Holm (kd) föreslår att resultatöverföringsprincipen innebärande 
100 procentig överföring av över- respektive underskott tillämpas på 
respektive ekonomiskt ansvarsområde. Vidare föreslås uppdra åt 
barn- och utbildningsförvaltningen att analysera nämndens styrning 
av ekonomi gällande uppföljning och stöd.. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till 
årsredovisning. Vidare antas Katarina Hanssons förslag till 
resultatöverföring och behandling av eventuellt ekonomiskt överskott 
under 2008 samt antas förslaget att uppdra åt barn- och utbildnings-
förvaltningen genomföra en analys angående nämndens arbete kring 
ekonomi och uppföljning.  
_________ 
 

Expediering Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 
Ekonomiavdelningen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-03-11 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-02-27 
  
 Bun § 21 
 Au §  15 Dnr 19/2008 600 
 

Internkontroll 2007 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog vid sammanträde den 5 oktober 2004,  
§ 67, reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I 
enlighet med detta reglemente beslutade barn- och 
utbildningsnämnden vid sammanträde den 12 december 2006, § 113, 
anta en intern kontrollplan för nämnden gällande år 2007.  
 
I reglementet fastslås att ”Förvaltningschefen svarar för att minst 
årligen skriftligt rapportera till nämnden och ge en samlad bedömning 
om hur den interna kontrollen fungerar”. 

Barn- och utbildningschef Leif Lindström presenterar en 
sammanställning av den interna kontrollen inom barn- och 
utbildningsnämnden utifrån den av nämnden beslutade 
internkontrollplanen. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden godkänner sammanställningen. 
 

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

Expediering Ekonomiavdelningen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-03-11 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-02-27 
  
 Bun § 22 
 Au §  16 Dnr 16/2008 610 
 

Barnbokslut för år 2007 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den  
15 oktober 2001, § 71, att varje förvaltning skall upprätta ett 
barnbokslut som redovisas till kommunstyrelsen. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till barn- 
och utbildningsnämndens barnbokslut för år 2007. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till 
barnbokslut för år 2007. 
_________ 
 

Expediering Kansliavdelningen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-03-11 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-02-27 
  
 Bun § 23 
 Au §  17 Dnr 106/2007 619 
 

Utredning rörande införande av fritidsklubbar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 30 maj 2007, § 78 uppdra åt barn- och utbildningschef  
Leif Lindström utreda möjligheterna till att inrätta fritidsklubbar för 
huvudsakligen barn i åldern 10-12 år. Utredningen skulle därtill 
innehålla en undersökning av eventuell efterfrågan av sådan 
verksamhet, organiseringsmodeller bland annat med huruvida 
lokaliseringsbehov finns i samtliga kommundelar, eventuellt 
samarbete med övriga förvaltningar i kommunen och externa 
aktörer i form av föreningar och kyrkliga organisationer. 
Utredningen skulle presenteras vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 17 oktober 2007. 
 
Barn- och utbildningschef Leif Lindström presenterade vid barn- 
och utbildningsnämndens sammanträde den 17 oktober 2007, § 106 
en delrapport rörande utredningens fortskridande. Nämnden 
beslutade vid detta tillfälle att förlänga utredningstiden samt att 
målsättningen skulle vara att en eventuell etablering av 
fritidsklubbar skulle ske hösten 2008 och överväga provverksamhet 
under våren 2008. 
 
Barn- och utbildningschef Leif Lindström presenterar utredningens 
resultat. I denna presenteras två alternativa förslag till eventuell 
fritidsklubbsverksamhet. Det första förslaget utgörs av en 
utveckling av befintlig fritidshemsverksamhet, det andra förslaget 
av en etablering av fritidsklubbsverksamhet i samordning med 
nuvarande fritidsgårdsverksamhet. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt barn- och 
utbildningsförvaltningen fortsatt utreda eventuell etablering av 
fritidsklubbar. Delrapport skall presenteras vid nämndens 
sammanträde den 28 maj 2008. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-03-11 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-02-27 
  
 Bun § 24 
 Au § 18 Dnr 17/2008 610 
 

Förslag till ändring av regler och avgiftstaxa för 
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2001, § 70, med 
ändringar den 17 december 2001, § 83 och 20 oktober 2003, § 65, om 
regler och avgiftstaxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i 
Kumla kommun. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse, 
daterad den 5 mars 2008, barn- och utbildningsnämnden beslutar 
föreslå kommunfullmäktige besluta om revidering av  
”Regler och avgiftstaxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
i Kumla kommun” i enlighet med i skrivelsen presenterat förslag. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta om revidering av ”Regler och avgiftstaxa för 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Kumla kommun” enligt 
föreliggande förslag. 
_________ 
 

Expediering Kommunfullmäktige + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-03-11 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-02-27 
  
 Bun § 25 
 Au § 19 Dnr 9/2008 600 
 

Ansökan om bidrag från Stiftelsen Ungdom mot Våld för 
Skolprojekt 2000 

Ärendebeskrivning Stiftelsen Ungdom mot Våld har i en skrivelse som inkom den  
19 december 2007 ansökt om bidrag med 5 000 kronor för 
Skolprojekt 2000. Syftet med Skolprojekt 2000 och stiftelsens arbete 
är att skapa reaktioner bland ungdomar, föräldrar och lärare för att 
motverka den negativa trenden med våld, droger och kriminalitet i 
samhället. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den  
8 januari 2008, § 11, överlämna skrivelsen till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden avslår ansökan. 
 

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

Expediering Stiftelsen Ungdom mot Våld, Box 14010, 700 14 Örebro 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-03-11      
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-02-27 
  
 Bun § 26 
 Au §  20 Dnr 8/2008 600 
 

Ansökan om utvecklingspengar 

Ärendebeskrivning Personalen på Skogstorps förskola och Skogstorpsskolan F-5 har 
den 14 januari 2008 inkommit med en ansökan om medel ur barn- 
och utbildningsnämndens konto för utveckling (konto 58110, 
verksamhet 105000 och ansvar 500000). Utvecklingsmedlen skall 
nyttjas för att utveckla samarbetet mellan förskolan och  
F-5-enheterna i syfte att hitta en kontinuitet i barnens utbildning. 
Projektet skall börja med att fokusera på språk och läsinlärning.  
För att uppnå detta avses genomföra gemensamma träffar och de 
ansökta medlen skall användas till vikariekostnader i samband med 
att personal inom projektet frigörs från det ordinarie arbetet. 
Ansökan avser 100 000 kronor. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden förklarar sig mycket positiv till 
förslaget samt anser att samarbete mellan verksamheterna och 
kontinuitet i barns utbildning vara av yttersta vikt. Således önskar 
nämnden stimulera till föreliggande förslags genomförande, dock 
avser budgeterade utvecklingsmedel uppgifter av mera 
projektkaraktär. Det presenterade förslaget torde kunna genomföras 
i någon form med hjälp av befintligt budgeterade kompetens-
utvecklingsmedel. 
 

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

Expediering Victoria Gyllberg och Jeanette Hammarlund, Skogstorpsskolan 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-03-11 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-02-27 
  
 Bun § 27 
 Au §  21 Dnr 1/2007 600 
 

Fyllnadsval av kontaktpolitiker 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde  
den 22 januari 2008, § 7 bevilja Berry Keller (m) avsägelse från 
uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnde i Kumla 
kommun. Vid samma tillfälle valdes Margareta Engman (m) till att 
ersätta Berry Keller som ordinarie ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid 
sammanträde den 31 januari 2007, § 30, om kontaktpolitiker-
organisation, innebärande bland annat att Berry Keller valdes till 
kontaktpolitiker vid Kumlaby skola inklusive förskolan Smeden och 
särskolan  
 
Utredningssekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse 
daterad den 11 februari 2008 att barn- och utbildningsnämnden 
väljer Margareta Engman till kontaktpolitiker vid Kumlaby skola 
inklusive förskolan Smeden och särskolan  
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden väljer Margareta Engman (m) till 
kontaktpolitiker vid Kumlaby skola inklusive förskolan Smeden och 
särskolan. 
 

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

Expediering Kansliet 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-03-11 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-02-27 
  
 Bun § 28 
 Au §  22 Dnr 1/2007 600 
 

Fyllnadsval, ledamot i Inspektionskommittén för skolskjutsar 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde  
den 22 januari 2008, § 7 bevilja Berry Keller (m) avsägelse från 
samtliga politiska uppdrag i Kumla kommun. Vid samma tillfälle 
valdes Margareta Engman (m) till att ersätta Berry Keller som 
ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den  
11 januari 2007, § 6, välja Berry Keller till ledamot i 
Inspektionskommittén för skolskjutsar. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse 
daterad den 11 februari 2008 att barn- och utbildningsnämnden 
väljer Margareta Engman till ledamot i Inspektionskommittén för 
skolskjutsar. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden väljer Margareta Engman (m) till 
ledamot i Inspektionskommittén för skolskjutsar. 
 

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

Expediering Kansliet 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-03-11 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-02-27 
  
 Bun § 29 
 Au §  24 Dnr 18/2008  
 

Läs- och arbetsårets förläggning 2008/2009, gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen 

Ärendebeskrivning Ställföreträdande förvaltningschef Rolf Östman presenterar förslag 
till läs- och arbetsårets 2008/2009 förläggning för gymnasiet och 
vuxenutbildningen. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 

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

Expediering Områdeschefer + handling 
Rektorer + handling 
Gymnasieutbildningen, Folkets Hus + handling 
Vuxenutbildningen + handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-03-11 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-02-27 
  
 Bun § 30 
 Au §  25 Dnr 150/2007 600 
 

Utställning, del av kvarteret Sågen 

Ärendebeskrivning Stadsarkitektavdelningen inkom den 14 februari 2008 med ett 
utställningsförslag rörande del av kvarteret Sågen. Syftet med 
förslaget är att ge möjlighet till byggande av två friliggande 
enbostadshus. 
 
Detaljplaneförslaget har varit utskickad på samråd under tiden  
21 december 2007 till 24 januari 2008. Efter samrådet har 
detaljplaneförslaget begränsats till att endast omfatta delar av 
kvarteret Sågen, kvarteret Skäran med flera har uteslutits ur 
detaljplaneförslaget. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den  
30 januari 2008, § 12 att avge yttrande enligt då föreliggande 
förslag. 
 
Synpunkter på detaljplaneförslaget skall vara miljö- och 
byggnadsnämnden tillhanda senast den 10 mars 2008. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar hänvisa till avgivet yttrande 
i samband med samrådet. 
 

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

Expediering Miljö- och byggandsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-03-11 
  
  
 Bun § 31 
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström informerar om 
utvecklingen inom förvaltningen. 
 
• Skolverket utbildningsinspektion inleds på Skogstorpsskolan 

vecka 12. 
• Behov av förskoleplats innan 30 juni har anmälts för 29 barn och 

56 barn har platsbehov senast den 30 september 2008.  
• För närvarande utannonseras tjänsterna som rektor för 

gymnasienheten och områdeschef Östra skolområdet samt 
vikarierande rektorer för Kumlaby 6-9 skolenhet, 
Norrgårdens/Lillhedens skolenhet inklusive Smedens förskola 
samt Tallängens/Romarebäckens skolenhet. 

• En entreprenör har visat intresset för byggnationen av förskolan 
Matildelund och förhandling pågår med denne entreprenör. 
Förhoppningen är att byggnationen kan inledas strax efter påsk. 

• Program presenteras rörande mötet mellan nämndledamöter och 
ersättare, förvaltningstjänstemän och rektorer den 19 mars 2008 
på Skogstorpsskolan. 

 
Nämnden beslutar Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-03-11 
  
  
 Bun § 32 
     
 

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning Kontaktpolitikerna inom barn- och utbildningsnämnden informerar 
rörande deras kontakter med enheterna inom nämndens verksamheter.
 
• Barbro Halling (s) och Jan Nilsson (mp) har genomfört 

studiebesök på Malmens skolenhet där de bevistat personalmöte 
samt besökt rektor. Besöket upplevs som positivt. 

 
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-03-11 
  
  
 Bun § 33 
     
 

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 2008-03-11 
  
  
 Bun § 34 
     

 Meddelanden 

 Beslut av arbetsutskott 

 Au § 23 Ansökan om fritidshemsplats i annan kommun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-03-11 
  
  
 Bun § 34, forts 
     

 Meddelanden, forts 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum 
2/08 Fritidshemsplats 

som stöd i barnets 
utveckling 

SL kap 
2 § 9 

Birgitta Daréus 080107 

3/08 Skolstart vid 8 års 
ålder 

SL kap 
3 § 7 

Linda Meriloo 080115 

4/08 Anpassad 
studiegång 
Särskild 
undervisnings-
grupp 

GrF kap 
5 § 10 
GrF kap 
5 § 5 

Gunilla Kalmnäs 080115 

5/08 Fritidshems-
placering på grund 
av särskilda skäl 

SL kap 
2 § 9 

Ann-Sofie 
Berglund 

080118 

6/08 Anpassad 
studiegång 

GrF kap 
5 § 10 

Gunilla Kalmnäs 080124 

7/08 Anpassad 
studiegång 
särskild 
undervisnings-
grupp 

GrF kap 
5 § 10 

Gunilla Kalmnäs 080128 

8/08 
– 
20/08 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2008-
01-30  
§ 8 
 

Leif Lindström 080201 

21/08 Anpassad studie-
gång 

GrF kap 
5 § 10 

Ann-Sofie 
Berglund 

080204 

22/08 Ledighet för elev 
mer än 10 
skoldagar 

GrF kap 
6 § 8  

Per Bernestål 080205 

23/08 Ledighet för elev 
mer än 10 
skoldagar 

GrF kap 
6 § 8  

Ann-Sofie 
Berglund 

080207 

 
      forts 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

20

 
Barn- och utbildningsnämnden 2008-03-11 
  
  
 Bun § 34, forts 
     

 Meddelanden, forts 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum 
24/08 Elevledighet mer 

än 10 dagar 
GrF kap 
6 § 8  
 

Per Bernestål 080208 

25/08 Anpassad 
studiegång 

GrF kap 
5 § 10 

Gunilla Kalmnäs 080211 

26/08 Anpassad 
studiegång 

GrF kap 
5 § 10 

Ann-Sofie 
Berglund 

080213 

27/08 
– 
39/08 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2008-
01-30  
§ 8 
 

Leif Lindström 080229 
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 Bun § 34, forts 
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Fastighetsförvaltningens framtida organisation 

 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2007,  
§ 161, beslutat anta kommundirektör Annika Hallbergs och 
utredningssekreterare Joakim Öhrmans förslag till förändrad 
organisation för kommunens fastighetsförvaltning. En ny förvaltning 
inrättas, kallad Kommunfastigheter. 

  
 

Avsägelse av kommunalt uppdrag – Berry Keller 

 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 22 januari 2008, § 7, 
beslutat bevilja Berry Kellers (m) avsägelse som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden från och med den 1 februari 2008. Till ny 
ledamot utsågs Margareta Engman (m) 

   
 

Barn- och utbildningsnämndens resultat år 2007 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde  
den 7 februari 2008, § 57 beslutat ge barn- och utbildningskontoret i 
uppdrag att närmare analysera utfallet på driftbudgeten för 
verksamheterna: 
 
- 09 Budgetreglering mm 
- 40 Förskoleverksamhet 
- 42 Skolbarnsomsorg 
- 43 Förskoleklass 
- 44 Grundskola 
- 45 Gymnasieskola, vuxenutbildning 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 
  
  
 Bun § 34, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Skolverkets rapport, Rätten till utbildning. Om elever som inte 
går i skolan 

 
Skolverkets rapport Rätten till utbildning. Om elever som inte går i 
skolan finns att beställa via Skolverkets webbplats 
www.skolverket.se eller Fritzes kundservice, telefon 08-690 95 76,  
e-post skolverket@fritzes.se. Beställningsnummer 08:1029  
ISSN: 1103-2421 

   
 

Skolverkets rapport PISA 2006 

 
Skolverkets rapport PISA 2006, 15-åringars förmåga att förstå, tolka 
och reflektera – naturvetenskap, matematik och läsförståelse, en 
sammanfattande rapport finns att beställa eller laddas ner via 
Skolverkets webbplats www.skolverket.se eller Fritzes kundservice, 
telefon 08-690 95 76, e-post skolverket@fritzes.se. 
Beställningsnummer 07:1020 för huvudrapporten respektive 07:1021 
för den sammanfattande rapporten. 

 
Protokoll från Sydnärkes utbildningsförbund, SUF 

 
Sydnärkes utbildningsförbund SUF har inkommit den 4 mars 2008 
med protokoll från sammanträde i direktion den 8 februari 2008. 
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 Bun § 34, forts 
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Inbjudningar till konferenser och seminarier 

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

• SSA-konferens Starpunkt – Innovativa unga i Nacka  
den 2-3 april 2008. 

 
 
 
   ______________ 


