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Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-16 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-04-02 
  
 Bun § 35 
 Au §  26 Dnr 32/2008 041 
 

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 2008-04-16 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-04-02 
  
 Bun § 36 
 Au §  27 Dnr 21/2008 610 
 

Förslag till yttrande rörande motion om utvärdering av flytten av 
skolår 6 

Ärendebeskrivning Torbjörn Ahlin, Maria Rönnbäck, Jan Engman och  
Marguerite Landin, samtliga centerpartiet, inkom till 
kommunfullmäktige den 22 januari 2008 med en motion angående 
utvärdering av flytten av skolår 6-elever från ett flertal skolor i 
kommunen till skolorna Vialundskolan, Kumlaby skola och 
Skogstorpsskolan. 
 
I motionen föreslår motionärerna dels att en allsidig utredning av 
elevflytten efter skolår 5 utförs av barn- och utbildningsnämnden 
under åren 2008-2009, dels att för- och nackdelar belyses från olika 
intressenters perspektiv. 
 
Kommunfullmäktige remitterade vid sammanträde  
den 22 januari 2008, § 12, motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid 
sammanträde den 12 februari 2008, 71, uppdra åt barn- och 
utbildningsnämnden att lämna förslag till yttrande över motionen. 
Förslaget till yttrande skulle vara kommunstyrelsens arbetsutskott 
tillhanda inom tre månader. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till 
yttrande som presenteras vid nämndens sammanträde. 
 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till 
yttrande. I förslaget anges bland annat att barn- och 
utbildningsförvaltningen inlett ett arbete med planering av hur en 
utvärdering av flytten av skolår 6 till enheter med skolår 7-9 skulle 
kunna genomföras ur metodhänseende för att uppnå substantiella 
resultat. Vidare föreslås barn- och utbildningsnämnden föreslå 
kommunfullmäktige anta förslaget till yttrande och därmed anse 
motionen besvarad. 
 

Nämnden beslutar Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta 
föreliggande förslag till yttrande och med hänvisning till detta anser 
motionen besvarad. 
_________ 
 

Expediering Kommunfullmäktige+handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-16 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-04-02 
  
 Bun § 37 
 Au §  28 Dnr 22/2008 610 
 

Förslag till yttrande rörande motion om införande av 
ämnesutvecklare 

Ärendebeskrivning Per Holm, Sven-Arne Karlsson, Raymonda Kourie och Bernt Sköld, 
samtliga kristdemokraterna, inkom till kommunfullmäktige  
den 22 januari 2008 med en motion angående införande av 
ämnesutvecklare inom barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
I motionen föreslår motionärerna kommunfullmäktige besluta uppdra 
åt barn- och utbildningsnämnden/-förvaltningen inrätta 
ämnesutvecklare, utarbeta uppdragsbeskrivning och reglering av 
ämnesutvecklarens uppdrag utifrån vad som anges i motionen samt 
avsätta ekonomiska medel i budget för inrättande av 
ämnesutvecklare. 
 
Kommunfullmäktige remitterade vid sammanträde  
den 22 januari 2008, § 13, motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid 
sammanträde den 12 februari 2008, 72, uppdra åt barn- och 
utbildningsnämnden att lämna förslag till yttrande över motionen. 
Förslaget till yttrande skulle vara kommunstyrelsens arbetsutskott 
tillhanda inom tre månader. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till 
yttrande som presenteras vid nämndens sammanträde. 
 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till 
yttrande. I förslaget anges bland annat att barn- och 
utbildningsförvaltningen har inlett ett arbete i enlighet med 
intentionerna i motionen och i det fortsatta arbetet kan inbegripas ett 
övervägande av inrättande av ämnesutvecklare. Vidare föreslås barn- 
och utbildningsnämnden föreslå kommunfullmäktige anta förslaget 
till yttrande och därmed anse motionen besvarad. 
 

Förslag Elisabeth Berglund (v) föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till yttrande 
och med hänvisning till detta anser motionen besvarad. 
 
Per Holm (kd) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 

      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-16 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-04-02 
  
 Bun § 37, forts 
 Au §  28 Dnr 22/2008 610 
 

Förslag till yttrande rörande motion om införande av 
ämnesutvecklare, forts 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Elisabeth Berglunds 
förslag. 
 

Reservation Per Holm (kd), Per-Arne Mårstad (c), Eva Hultberg (c),  
Awat Mohammad (m) och Margareta Engman (m) reserverar sig till 
förmån för Per Holms förslag. 
_________ 
 

Expediering Kommunfullmäktige+handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-16 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-04-02 
  
 Bun § 38 
 Au §  29 Dnr 55/2008 640 
 

Förslag till remissyttrande, ”En ny betygsskala” (Ds 2008:13) 

Ärendebeskrivning Utbildningsdepartementet inkom den 15 februari 2008 med en 
inbjudan till Kumla kommun att avge remissyttrande rörande 
departementspromemorian En ny betygsskala (Ds 2008:13). 
Eventuellt remissyttrande skall vara utbildningsnämnden tillhanda 
senast den 13 maj 2008. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde  
den 26 februari 2008, § 88, uppdra åt barn- och utbildningsnämnden 
att upprätta ett förslag till remissyttrande. 
 
I departementspromemorian föreslår en arbetsgrupp inom 
utbildningsdepartementet, Betygsberedningen, att en ny betygsskala 
införs bestående av en sexgradig skala med fem betygssteg för 
godkända resultat och ett betygssteg för icke godkänt resultat. 
Beteckningarna föreslås utgöra av en bokstavsskala, där A till E 
betecknar godkända resultat och F icke godkänt resultat. 
Betygsskalan skall tillämpas i samtliga skolformer med för vissa 
skolformer smärre ändringar. I direktiven till Betygsberedningen 
fastslås som utgångspunkter bland annat att betygssystemet skall vara 
mål- och kunskapsrelaterat och betyg skall ges från och med 
höstterminen i skolår 6 i grundskolan och grundsärskolan varefter i 
grundskolan betyg skall ges vid varje terminsslut fram till och med 
vårterminen i skolår 9 och i förekommande fall i grundsärskolan fram 
till och med vårterminen i skolår 10. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till 
remissyttrande som presenteras vid nämndens sammanträde. 
 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till 
remissyttrande. I detta framförs bland annat att Kumla kommun har 
inget att erinra mot en ny betygsskala med sex betygssteg, det är dock 
svårt att avge synpunkter då betygsskalan ingår i ett komplext system 
där mycket i dagsläget är osäkert. Därtill poängteras att tillräckliga 
insatser och resurser måste avsättas för implementeringen av den nya 
betygsskalan samt att staten skall ersätta kommunerna för 
kostnaderna i samband med införandet av en ny betygsskala. Barn- 
och utbildningsnämnden föreslås i bilagd skrivelse föreslå 
kommunstyrelsen anta förslaget till remissyttrandet som  
Kumla kommuns 
                                                                                       forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-16 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-04-02 
  
 Bun § 38, forts 
 Au §  29 Dnr 55/2008 640 
 

Förslag till remissyttrande, ”En ny betygsskala” (Ds 2008:13), forts 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen anta 
föreliggande förslag till remissyttrande som Kumla kommuns. 
_________ 
 

Expediering Kommunstyrelsen+handlingar 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

8

 
Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-16 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-04-02 
  
 Bun § 39 
 Au §  30 Dnr 56/2008 610 
 

Förslag till kvalitetsredovisning för skolverksamheterna 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till  
Kumla kommuns kvalitetsredovisning 2007 för skolverksamheterna. 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att föreslå 
kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
kvalitetsredovisning för år 2007. 
 

Arbetsutskottets beslut Hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag. 
_________ 
 

Expediering Kommunfullmäkige+handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-16 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-04-02 
  
 Bun § 40 
 Au § 31 Dnr 43/2008 610 
 

Redovisning av åtgärder med anledning av Handikappolitisk 
plan för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde  
den 21 mars 2002, § 93, anta en handikappolitisk plan för Kumla 
kommun. Planen angav vilka åtgärder som skulle vidtas, tidplan för 
åtgärdernas genomförande samt ansvarig nämnd för respektive 
åtgärd. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde  
den 19 mars 2007, § 33, anta förslag till reviderad handikappolitisk 
plan. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till 
redovisning av åtgärder som genomförts i barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter i enlighet med i handikappolitiska 
planen angiven tidsplan. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till 
redovisning av genomförda åtgärder utifrån den handikappolitiska 
planen. 
 

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

Expediering Kommunkansliet+handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-16 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-04-02 
  
 Bun § 41 
 Au § 32 Dnr 8/2008 600 
 

Ansökan om utvecklingspengar, ”Läsa för livet” 

Ärendebeskrivning Kumlaby skola, genom rektor Viktoria Holmgren, har  
den 20 februari 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 en satsning på läsning i form av bland annat inköp av 
böcker, inspirerande högläsning av en författare och/eller 
skådespelare i samband med världsbokdagen vecka 17 samt inköp av 
läromedel anpassade för elever med behov av extra stöd i sin 
läsutveckling.. Ansökan avser 30 000 kronor. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja utvecklingspengar 
med maximalt 10 000 kronor för högläsning i samband med 
världsbokdagen vecka 17. Vidare beslutar nämnden att återkoppling 
av utvecklingsprojektet skall ske vid nämndens sammanträde  
den 28 januari 2009. 
 

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

Expediering Viktoria Holmgren, rektor, Kumlaby skola 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

11

 
Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-16 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-04-02 
  
 Bun § 42 
 Au §  34 Dnr 41/2008 610 
 

Ändrad tidpunkt för sammanträde i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde  
den 14 november 2007, § 125, om sammanträdestider under 2008 
och delar av år 2009 för barn- och utbildningsnämnden, dess 
arbetsutskott samt det partigemensamma gruppsammanträdet. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse 
daterad den 1 april 2008 att sammanträdet i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott onsdagen den 14 maj 2008 
flyttas till fredagen den 16 maj 2008 klockan 15.00. 
 

Arbetsutskottets förslag Barn- och utbildningsnämnden beslutar om ändrad sammanträdestid 
för arbetsutskottet enligt föreliggande förslag. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-16 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-04-02 
  
 Bun § 43 
 Au §  35 Dnr 32/2008 610 
 

Redovisning av åtgärder med anledning av  
Miljöprogram 2006-2010 för Kumla kommun samt 
Klimatstrategi för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde  
den 18 juni 2007, §§ 80-81 anta dels Miljöprogram 2006-2010 för 
Kumla kommun, dels Klimatstrategi för Kumla kommun. Varje 
nämnd ansvarar för planering och genomförande av i 
miljöprogrammet angivna åtgärder sam uppfyllelse av 
miljöprogrammets mål. Genomförande av åtgärder enligt 
klimatstrategin och uppföljning av dessa åligger verksamheterna. 
Respektive nämnd ansvarar en årlig uppföljning av såväl 
miljöprogrammet som klimatstrategin. 
 
Miljöchef Peter Eriksson har i en skrivelse daterad  
den 19 mars 2008, påtalat miljö- och byggnadsnämndens beslut av 
den 18 mars 2008, § 21, om att påminna berörda nämnder och 
styrelser om det årliga uppföljningsansvaret. Rapport om 
uppföljningar av åtgärder skall tillsändas miljö- och 
byggnadsnämnden senast den 18 april 2008. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till 
rapport som presenteras vid nämndens sammanträde. 
 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till 
rapport rörande uppföljningar av åtgärder med anledning av 
Miljöprogram för Kumla kommun 2006-2010 och Klimatstrategi 
för Kumla kommun. 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till 
rapport. 
_________ 
 

Expediering Miljö- och byggandsnämnden 
 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

13

 
Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-16 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-04-02 
  
 Bun § 44 
 Au §  36 Dnr 45/2008 610 
 

Riktlinjer för beviljande av utvecklingsmedel 

Ärendebeskrivning I barn- och utbildningsnämndens budget finns avsatta medel (konto 
58110, verksamhet 105000 och ansvar 500000) för 
utvecklingsprojekt, vilka tas i anspråk efter beslut av barn- och 
utbildningsnämnden utifrån inkomna ansökningar från 
verksamheterna. 
 
Utredningssekreterare Anders Andersson föreslår i en skrivelse 
daterad den 1 april 2008 barn- och utbildningsnämnden besluta om 
riktlinjer för beviljande av medel för utvecklingsprojekt. 
 

Arbetsutskottets beslut Uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till 
riktlinjer som presenteras vid nämndens sammanträde. 
 

Ärendebeskrivning Utredningssekreterare Anders Andersson presenterar förslag till 
riktlinjer för beviljande av utvecklingsmedel, 
 

Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till 
riktlinjer för beviljande av utvecklingsbidrag med följande tillägg: 
 
En punkt 10 tillkommer med följande lydelse: Plan för spridning av 
projektens process och resultat skall biläggas ansökan. 
 
En punkt 11 tillkommer med följande lydelse: Projektens 
genomförande och resultat skall presenteras på kommunens intranät.
 
Punkt 7: Skrivningen kompletteras till följande lydelse ”Resultaten 
och erfarenheterna av projekt skall spridas i hela kommunen”. 
_________ 
 

Expediering Områdeschefer+handling 
Rektorer+handling 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-16 
  
  
 Bun § 45 
     
 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning Barn- och utbildningschef Leif Lindström informerar om utvecklingen 
inom förvaltningen. 
 
• Vikarierande områdeschef för Östra skolområdet Birgitta Daréus har 

erbjudit två personer tjänsterna som rektor vid  
Tallängens skola/Romarebäcken respektive rektor vid 
Norrgårdens skola/Smedens förskola/Lillhedens skola samt en person 
tjänsten som vikarierande rektor vid Kumlaby skola år 6-9 och delar 
av särskolan. 

• Ansökningstiden till tjänsten som rektor vid John Norlandergymnasiet 
har förlängts till den 20 april 2008. 

• Anställningsintervjuer avseende tjänsten som områdeschef för  
Östra skolområdet inleds vecka 17. Sammantaget kommer fem 
anställningsintervjuer att genomföras. 

• Skolverkets utbildningsinspektion fortgår och skall vara avslutad den 
16 maj 2008. 

• ”Mjuknämnden”, bestående av representanter för barn- och 
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen, har givits i uppdrag att se över samverkansformer 
mellan de berörda förvaltningarna. I anledning av detta kommer ett 
möte avhållas den 23 april 2008. 

• Utredningssekreterare Anders Andersson kommer att vara tjänstledig 
sex månader från och med den 18 augusti 2008. Ett vikariat på denna 
tjänst kommer att utannonseras inom det närmaste. 

 
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-16 
  
  
 Bun § 46 
     
 

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning Kontaktpolitikerna inom barn- och utbildningsnämnden informerar 
rörande deras kontakter med enheterna inom nämndens verksamheter.
 
• Per Holm (kd) och Katarina Hansson (s) har sammanträffat med 

ledningsgruppen för Västra skolområdet och delgivits information 
om de olika skolornas arbete med bland annat barn och ungdomar 
i behov av särskilt stöd. 

 
Nämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

_________ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-16 
  
  
 Bun § 47 
     
 

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 2008-04-16 
  
  
 Bun § 48 
     

 Meddelanden 

 Beslut av arbetsutskott 

 
Au § 33 Ansökan om förskoleplats och fritidshemsplats i annan 
kommun.  
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-16 
  
  
 Bun § 48, forts 
     

 Meddelanden 

 
Beslut i delegation 

 Beslut Lagrum Beslutande Datum 
40/08 Anpassad 

studiegång 
GrF kap 
5 § 10 

Viktoria Holmgren 070830 

41/08 Anpassad 
studiegång 

GrF kap 
5 § 10 

Viktoria Holmgren 070920 

42/08 Ledighet för elev 
mer än 10 
skoldagar 

GrF kap 
6 § 8  

Ann-Sofie 
Berglund 

080310 

43/08 Anpassad 
studiegång 

GrF kap 
5 § 10 

Ann-Sofie 
Berglund 

080312 

44/08 Anpassad 
studiegång 

GrF kap 
5 § 10 

Viktoria Holmgren  080312 

45/08 Anpassad 
studiegång 

GrF kap 
5 § 10 

Ann-Sofie 
Berglund 

080320 

46/08 
– 
54/08 

Avstängningar  
från förskole- 
fritidshems- och 
familjedaghems-
platser  

Bun 
2008-
01-30  
§ 8 
 

Leif Lindström 080327 

55/08 Anpassad studie-
gång. Särskild 
undervisnings-
grupp 

GrF kap 
5 § 10 
GrF kap 
5 § 5 

Gunilla Kalmnäs 080402 

56/08 Ledighet för elev 
mer än 10 
skoldagar 

GrF kap 
6 § 8  

Ann-Sofie 
Berglund 

080404 

 
 
 
 
 
 
 
      forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-16 
  
  
 Bun § 48, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Organisatoriska frågor kring gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen 

 Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 25 februari 2008,  
§ 19, beslutat under en tid, fram till och med längst år 2010, inrätta ett 
särskilt gymnasieutskott med fem ledamöter och fem ersättare att 
utses från kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt från 
Kumlas nuvarande representanter i Sydnärkes Utbildningsförbund. 
 
Kommunfullmäktige beslutar även att gymnasieutskottet får i 
uppdrag att tillsammans med en tjänstemannagrupp bereda 
gymnasiefrågornas och vuxenutbildningens utveckling. 
 
Kommunfullmäktige beslutar också att reglementet för 
kommunstyrelsen i Kumla kommun kompletteras så att § 13 får 
följande lydelse:  
”Inom kommunstyrelsen skall finnas ett arbetsutskott bestående av 
fem ledamöter och fem ersättare. 
 
Inom kommunstyrelsen skall också finnas ett gymnasieutskott 
bestående av fem ledamöter och fem ersättare”. 

  
 

Katarina Hanssons motion om ungdomsportal på Kumla 
kommuns hemsida 

 Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 25 februari 2008,  
§ 16, beslutat anta yttrande över Katarina Hanssons (s) motion om en 
ungdomsportal på Kumla kommuns hemsida som administrativ 
handläggare Lars Claesson fått i uppdrag att lämna förslag om. 
Claeson föreslår i yttrandet att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att via kommunens ungdoms-
demokratiansvarige skapa en ungdomsportal på Kumla kommuns 
hemsida. 

     forts 
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Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-16 
  
  
 Bun § 48, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Margareta Engman och Maria Haglunds motion angående 
skolskjutsar 

 Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 25 februari 2008,  
§ 128, beslutat avslå Margareta Engman och Maria Haglunds (m) 
motion att skolskjuts skall erbjudas de elever som från början är 
skolskjutsberättigade även om de väljer en annan skola än ”sin egen” 
inom Kumla kommun. 

   
 

Barn- och utbildningsnämndens resultat år 2007 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde  
den 25 februari 2008, § 111, beslutat godkänna redovisning av den 
begärda bokslutsanalysen från barn- och utbildningsförvaltningen. 

 
Överföring av budgetavvikelser i bokslut för år 2007 till budget 
för år 2008 

 Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 17 mars 2008, § 32, 
beslutat att netto 1 736 000 kronor av 2007 års budgetavvikelser 
överförs till 2008 års budget. 

   
 

Ombudgeteringar av investeringar från år 2007 till budget för år 
2008 

 Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 17 mars 2008, § 33, 
beslutat att ombudgetering av investeringar från 2007 till 2008 års 
budget sker med sammanlagt 10 826 000 kronor. 

 
     forts 



KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum  

Justering 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

21

 
Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-16 
  
  
 Bun § 48, forts 
     

 
Meddelanden, forts 

   
 

Förslag till plan-, bygg- och bostadsprogram 2008-2010 

 Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 17 mars 2008, § 31, 
beslutat anta miljö- och byggnadskontorets förslag till plan-, bygg- 
och bostadsprogram för åren 2008-2010 med miljö- och byggnads-
kontorets förslag till uppdatering, samt beslutar att ta bort punkt 6, 
Näringslivs- och arbetsområdesprogram under rubriken Övriga 
utredningar och program. 

   
 

Frivux och ambitionsnivå för vuxenutbildningen 

 Kommunstyrelsens gymnasieutskott har vid sammanträde  
den 17 mars 2008, § 1, beslutat ge rektor Rolf Östman i uppdrag att 
arbeta vidare med förslag till förändrad organisation utifrån det utkast 
till organisation som Östman har inkommit med, inklusive eventuell 
samverkan med andra utbildningsanordnare. 

 
Framtida lokalisering av John Norlandergymnasiet 

 Kommunstyrelsens gymnasieutskott har vid sammanträde  
den 17 mars 2008, § 2, beslutat anta rektor Rolf Östmans förslag att 
en arbetsgrupp bör etableras med målet att till budgetberedningen 
lämna förslag till långsiktig lokalisering av gymnasieverksamheten. 
Arbetsgruppen ska bestå av gymnasieutskottets ledamöter och 
fastighetschef Jan Öholm. 

 
 
 
   ____________________ 


