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Barn- och utbildningsnämnden 2013-02-27 § 10 Dnr BUN 2012/573 

Årsredovisning 2012 

Ärendebeskrivning 

Enligt 3 kap 1-2 §§ lagen (1997:619) om kommunal redovisning ska en årsredovisning 

redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska 

ställningen vid räkenskapetsårets slut. Årsredovisningen ska bland annat bestå av en 

förvaltningsberättelse, en resultaträkning och en balansräkning.  

 

Förvaltningsekonom Henrik Bader presenterar förslag till Årsredovisning 2012 för 

barn- och utbildningsnämnden i form av arbetsmaterial.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar Årsredovisning 2012. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att nämnden uppdrar åt förvaltningen att redovisa antal 

barn i förskolan samt förskolans kostnadsutveckling (kostnad per barn) de senaste tre 

åren vid nämndens sammanträde den 20 mars 2013. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. antar Årsredovisning 2012 och  

2. uppdrar åt förvaltningen att redovisa antal barn i förskolan samt förskolans 

kostnadsutveckling (kostnad per barn) de senaste tre åren vid nämndens sammanträde 

den 20 mars 2013. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2013-02-27 § 11 Dnr BUN 2013/107 

Upphandling skolskjuts 2014-2015 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande skolskjutsupphandling löper ut vårterminen 2014 och behöver därför ny 

upphandling. Den nya avtalstiden sträcker sig läsåret 2014-2015. Tidigare avtalstid har 

varit 5 år men på grund av att projektet MerKoll beräknas träda i kraft hösten 2015 

behövs bara upphandling för ett läsår. Länstrafiken är den organisation som samordnar 

upphandlingen av skolskjutsar. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt Länstrafiken att upphandla skolskjutsar i 

Kumla kommun för perioden 2014-2015. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt Länstrafiken att upphandla skolskjutsar i 

Kumla kommun för perioden 2014-2015. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2013-02-27 § 12 Dnr BUN 2013/2 

Justerade upptagningsområden 

Ärendebeskrivning 

I samband med behandlingen av lokalförsörjningsprogrammet beslutade barn- och 

utbildningsnämnden att en justering av upptagningsområden i Kumla ska göras. 

Förvaltningen lämnar förslag till justerade upptagningsområden i enlighet med 

principerna i lokalförsörjningsprogrammet. 

 

Vid sammanträde den 30 januari återremitterade barn- och utbildningsnämnden ärendet 

och överlämnade beslutet till ordföranden för beslut i delegation då ärendet är 

brådskande. Inget beslut har dock hunnit fattats varför ärendet kan beslutas av nämnden 

vid dagens extrasammanträde.  

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till förändrade upptagningsområden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till förändrade upptagningsområden. 

 
 

 

 


