
 
 

Barn- och utbildningsnämnden 

Protokoll 
2013-04-24 

 
Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, stadshuset, 2013-04-24, klockan 14:00-

15:05, 16:05-17:20 
  
Beslutande Stefan Svensson (S) Per Holm (KD) 
 Marie Eriksson (S) Marina Andersson (M) 
 Robert Roos (S) Christina Örnebjär (FP) 
 Rosita Strömberg (S) Per-Arne Mårstad (C),  

§§ 45-56, 61-63 
 Erik Jönsson (S) Kajsa Rosén (FP), §§ 45-59  
 Eva Palmqvist (S)  
   
Närvarande, ej tjg ers Mohammed Bahram Hassan (S) 

Elisabeth Berglund (V) 

 

   
Övriga Rolf Östman 

Ställföreträdande 

förvaltningschef 

Henrik Bader 

Förvaltningsekonom, §§ 45-50 

Johan Carsbrant  

Controller, § 45-48 

Elsa Andersson 

Personalhandläggare, § 45 

Elisabeth Jangenby 
 Per Bernestål, §§ 45-50  Utredningssekreterare  
   
   

 
Sekreterare ...................................................... §§ 45-63 
 Elisabeth Jangenby  

 
Ordförande ...................................................... 
 Stefan Svensson 

 
Justerare ...................................................... 
 Marina Andersson 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2013-04-24 

 
Datum för 
uppsättande 

 Datum för nedtagande  

 
Förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningen, stadshuset 
  
Underskrift ...................................................... 

Lillemor Holgersdotter 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-24 § 45 Dnr  

Personalhandläggaren informerar 

Ärendebeskrivning 

Personalhandläggare Elsa Andersson informerar om personalläget inom barn- och 

utbildningsnämndens ansvarsområde (antalet anställda, könsfördelning, genomsnittlig 

ålder, åldersfördelning, fördelning hel- och deltider, pensionsavgångar, rekrytering, 

sjukstatistik). 

 

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-24 § 46 Dnr BUN 2013/155 

Ekonomisk rapport mars 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Henrik Bader lämnar rapport över det aktuella ekonomiska läget 

inom nämndens ansvarsområden. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för 

vidarebefordran till kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets behandling 

Per Holm (KD) föreslår att arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen att redovisa en 

grundläggande analys av bokslutet 2012 på nämnden den 24 april. 

 

Stefan Svensson (S) föreslår att arbetsutskottet  

1. överlämnar ärendet för beslut i nämnden, och  

2. uppdrar åt förvaltningen att redovisa det ekonomiska resultatet utifrån 

barn/elevavstämning per 31 mars på nämnden den 24 april.  

Arbetsutskottets beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. överlämnar ärendet för beslut i nämnden,  

2. uppdrar åt förvaltningen att redovisa det ekonomiska resultatet utifrån 

barn/elevavstämning per 31 mars på nämnden den 24 april, och 

3. uppdrar åt förvaltningen att redovisa en grundläggande analys av bokslutet 2012 på 

nämnden den 24 april. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för 

vidarebefordran till kommunstyrelsen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-24 § 47 Dnr BUN 2013/192 

Analys av bokslut 2012 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet beslutade den 10 april, § 36, att uppdra åt förvaltningen att redovisa en 

grundläggande analys av bokslutet 2012 på nämnden den 24 april. 

 

Förvaltningsekonom Henrik Bader redovisar analysen.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. lägger informationen till handlingarna och  

2. återremitterar ärendet till sammanträde den 12 juni med fördjupningar kring 

sjukfrånvaro, timlönekostnader samt ev. andra aspekter som mailas till Henrik Bader.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-24 § 48 Dnr BUN 2012/147 

Reviderad resursfördelningsmodell 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträde den 30 januari 2013, § 2, uppdrog barn- och utbildningsnämnden åt 

förvaltningen att om möjligt införa andra nyckeltal, exempelvis pedagogiskt nyckeltal, i 

modellen. 

 

Barn- och utbildningsnämnden bordlade ärendet vid sammanträde den 20 mars. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar den reviderade resursfördelningsmodellen.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i nämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden  

1. antar den reviderade resursfördelningsmodellen 

2. beslutar att modellens ska träda ikraft från och med höstterminen 2013 

3. uppdrar åt förvaltningen att utveckla parametrar för barn- i behov av särskilt stöd.  

4. uppdrar åt förvaltningen att utvärdera modellen inför nästa läsår 2014/2015. 

Utvärderingen ska redovisas för nämnden i januari 2014. 

 

Per Holm (KD) föreslår att barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta 

fram ett nyckeltal Personalens faktiska tid med elev/barn till modellen. 

 

Christina Örnebjär (FP) föreslår bifall till Stefan Svenssons (S) förslag samt Per Holms 

(KD) förslag med tillägget att onödig administration tas bort för att öka 

måluppfyllelsen.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar den reviderade resursfördelningsmodellen  

1. antar den reviderade resursfördelningsmodellen 

2. beslutar att modellens ska träda ikraft från och med höstterminen 2013 

3. uppdrar åt förvaltningen att utveckla parametrar för barn- i behov av särskilt stöd.  

4. uppdrar åt förvaltningen att utvärdera modellen inför nästa läsår 2014/2015. 

Utvärderingen ska redovisas för nämnden i januari 2014. 

5. uppdrar åt förvaltningen att ta fram nyckeltalet Personalens faktiska tid med elev/barn 

till modellen för att minska onödig administration för att öka måluppfyllelsen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-24 § 49 Dnr BUN 2013/153 

Reviderat kvalitetssystem 

Ärendebeskrivning 

Den 15 december 2010 beslutade barn- och utbildningsnämnden om ett kvalitetssystem 

för alla verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen.  Under en tid har det i 

barn- och utbildningsförvaltningen pågått ett arbete med att revidera detta 

kvalitetssystem. Behovet av revidering har uppkommit på grund av den nya skollagen, 

påpekanden från Skolinspektionen i samband med deras regelbundna tillsyn och andra 

behov som framkommit. I skollagens 4 kap tas upp om att huvudmannen och enheterna 

skall ha ett systematiskt kvalitetsarbete.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till reviderat kvalitetssystem.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i nämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Per Holm (KD) föreslår att internbudget, föräldraråd och föräldraforum ska läggas med 

i årshjulet. 

 

Stefan Svensson (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till 

reviderat kvalitetssystem och yrkar bifall till Per Holms (KD) förslag.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till reviderat kvalitetssystem med Per 

Holms (KD) tillägg. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-24 § 50 Dnr BUN 2013/154 

Lokal- och inventarieinventering 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en kartläggning av samtliga 

verksamheters lokal- och inventariestandard. Syftet är att på sikt skapa likvärdiga 

förutsättningar för kommunens skolor och förskolor. Kartläggningen kommer i samband 

med framtagandet av budgetäskanden ytterligare att fördjupas och ligga till grund för 

förslag till äskanden om ombyggnader och inventarieanslag. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden  

1. godkänner rapporten och  

2. uppdrar åt förvaltningen att ta fram en investeringsplan för att nå likvärdighet inom 

förvaltningen. Planen skall vara klar till budgetberedningen. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. godkänner rapporten och  

2. uppdrar åt förvaltningen att ta fram en investeringsplan för att nå likvärdighet inom 

förvaltningen. Planen skall vara klar till budgetberedningen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-24 § 51 Dnr BUN 2013/93 

Placering av skolår 6 

Ärendebeskrivning 

Beslutet om Lokalförsörjningsprogram som Barn- och utbildningsnämnden fattade i 

december 2012 innebar att placeringen av skolår 6 skulle utredas under våren 2013. Den 

nu inledda planeringen av ombyggnad av Vialundskolan kräver dock att nämnden redan 

i april tar ställning till frågan. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i nämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Stefan Svensson (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden  

1. beslutar att årskurs sex ska placeras på F-6 skolor, när lokalmässiga, organisatoriska 

och pedagogiska förutsättningar finns i kommunen, och  

2. uppdrar åt förvaltningen att inarbeta äskanden om lokalförändringar i nämndens 

budgethandling inför budget 2014 och plan 2015-16.  

 

Christina Örnebjär (FP) och Kajsa Rosén (FP) föreslår bifall till Stefan Svenssons 

förslag (S). 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. beslutar att årskurs sex ska placeras på F-6 skolor, när lokalmässiga, organisatoriska 

och pedagogiska förutsättningar finns i kommunen, och  

2. uppdrar åt förvaltningen att inarbeta äskanden om lokalförändringar i nämndens 

budgethandling inför budget 2014 och plan 2015-16.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-24 § 52 Dnr BUN 2013/96 

Motion om flera förskoleplatser på norr i Kumla 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har uppdragit åt barn- och utbildningsnämnden att utarbeta förslag 

till svar på Centerpartiets motion om fler förskoleplatser på norr i Kumla. Förvaltningen 

har utarbetat förslag till svar på motionen. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till svar. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till svar och föreslår att 

kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-24 § 53 Dnr BUN 2013/177 

Uppdrag avtal för förskola i Kvarngården 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har behov av utökat antal förskoleplatser vilket förvaltningen har 

redogjort för kontinuerligt (exempelvis vid sammanträde den 20 mars 2013, § 40, BUN 

2013/117). Nu finns möjlighet att inrätta två förskoleavdelningar i Kvarngården. 

 

Lars Hallbergson, KumlaBostäder, är inbjuden till nämndens sammanträde den 24 april 

2013 för att presentera de tankar som finns. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram underlag för avtal 

med KumlaBostäder för att inrätta förskola i Kvarngården.  

 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i nämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram underlag för avtal 

med KumlaBostäder för att inrätta förskola i Kvarngården.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-24 § 54 Dnr BUN 2013/156 

Läs- och arbetsårets förläggning 2013/2014, revidering på 
grund av nationellt prov 

Ärendebeskrivning 

Skolverket har förlagt nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk den 17 

mars 2014 vilket är samma dag som en av nämnden beslutad KUP-dag. Förläggningen 

av läs- och arbetsåret 2013/2014 behöver därför revideras.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till reviderad förläggning av läs- och 

arbetsåret 2013/2014. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i nämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till reviderad förläggning av läs- och 

arbetsåret 2013/2014. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-24 § 55 Dnr BUN 2013/176 

Fyllnadsval till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ärendebeskrivning 

Andreas Brorsson (S) har avsagt sig sin plats i barn- och utbildningsnämnden.  Eftersom 

Andreas Brorsson även varit ledamot i arbetsutskottet behöver ett fyllnadsval göras. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer  

1. Eva Palmqvist (S) till ordinarie ledamot i arbetsutskottet (plats 3) och  

2. Robert Roos (S) som ersättare i arbetsutskottet (plats 3) 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer  

1. Eva Palmqvist (S) till ordinarie ledamot i arbetsutskottet (plats 3) och  

2. Robert Roos (S) som ersättare i arbetsutskottet (plats 3) 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-24 § 56 Dnr BUN 2012/92 

Kumlas Glokala skolor - Mitt i Världen 

Ärendebeskrivning 

I dokumentet Kumlas Glokala Skolor – Mitt i Världen sammanfattas det av Barn- och 

utbildningsnämnden och Gymnasienämnden beslutade uppdraget att etablera en 

Internationell profil med östasieninriktning i Kumla kommuns skolor. En översikt av 

projektets övergripande strukturer och pilotprojekt följs av förslag till utveckling och 

etablerande av programmet Kumlas Glokala Skolor – Mitt i Världen, enligt devisen tänk 

globalt, agera lokal. För att programmet ska kunna etableras krävs beslut gällande 

samtliga tre nedanstående punkter. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden 

1. beslutar att det ettåriga projektet att etablera en skolformsövergripande Internationell 

profil med östasieninriktning från och med höstterminen 2013 blir programmet Kumlas 

Glokala Skolor – Mitt i Världen. 

2. uppdrar åt Barn- och utbildningsförvaltningen att rekrytera kinesisklärare till 

höstterminen 2013. 

3. uppdrar åt Barn- och utbildningsförvaltningen att nuvarande projektledares arbete i 

övrigt fortskrider i enlighet med förslagspunkterna 1-5 i dokumentet Kumlas Glokala 

Skolor – Mitt i Världen. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i nämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden 

1. beslutar att det ettåriga projektet att etablera en skolformsövergripande Internationell 

profil med östasieninriktning från och med höstterminen 2013 blir programmet Kumlas 

Glokala Skolor – Mitt i Världen, 

2. uppdrar åt Barn- och utbildningsförvaltningen att rekrytera kinesisklärare till 

höstterminen 2013, 

3. uppdrar åt Barn- och utbildningsförvaltningen att nuvarande projektledares arbete i 

övrigt fortskrider i enlighet med förslagspunkterna 1-5 i dokumentet Kumlas Glokala 

Skolor – Mitt i Världen, och  

4. uppdrar åt förvaltningen att informera om programmet i Kumlan. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-24 § 57 Dnr BUN 2013/179 

Samråd detaljplan Resecentrum 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med en detaljplan för Resecentrum. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utvecklingen av Kumla stationsområde till ett 

modernt resecentrum för buss- och tågtrafik. Stationsområdet behöver utvecklas till ett 

modernt resecentrum för att klara ett ökat resande med kollektivtrafik. Detaljplanen 

innebär ingen förändrad verksamhet i sig eller ändrad användning utan omfattar en rad 

åtgärder inom planområdet för att förbättra funktionen och öka tillgängligheten. 

 

Sista inlämningsdagen för synpunkter är den 29 april 2013. 

 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till yttrande.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till yttrande.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-24 § 58 Dnr  

Förvaltningschefen informerar  

Ärendebeskrivning 

Ställföreträdande förvaltningschef Rolf Östman informerar om läget inom 

förvaltningen. 

 

Det finns ett konfliktvarsel från Kommunal. Förvaltningen försöker mildra effekterna 

genom att månadsanställa vikarier. 

 

Fler barn önskar börja förskoleklass på Hagaskolan från höstterminen 2013 än vad det 

finns möjlighet att ta emot. Ca 8-10 barn kommer inte att få plats, utan kommer att 

hänvisas till anvisningsskolan. Nämnden har i sin delegationsordning delegerat beslut 

om mottagande i förskoleklass till rektor. 

 

Ny skolläkare började den 22 april på 50 procent. Uppdraget är att arbeta förebyggande 

med folkhälsa. 

 

Ny skolsköterska (förstärkning) börjar den 13 maj. 

 

Rekrytering av rektorer till Vialundskolan och JN pågår. För Vialundskolans kommer 

MBL hållas nästa vecka. För JN finns inget förslag till tillsättning i dagsläget. 

 

Förvaltningen utreder en anmälan om kränkning av lärare mot elev på 

Skogstorpsskolan. Läraren är arbetsbefriad i två omgångar. 

 

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-24 § 59 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar  

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar om kontakterna med sina verksamheter. 

 

Elisabeth Berglund (V) och Christina Örnebjär (FP) besöker sitt område den 2 maj. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-24 § 60 Dnr  

Redovisning av delegationsbeslut  

Ärendebeskrivning 

140/13- 157/13 Avstängning från plats i förskola, BUN 2008-01-30, 8 §, Mait Walderlo 

2013-03-27 

158/13 Inskrivning i grundsärskolan, Skollagen 7 kap SFS 2010:800, Maud Frimodig 

2013-03-27 

159/13-160/13 Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl, SL 10:32, Mait Walderlo 

2013- 03-26 samt 2013-04-03  

161/13-162/13 Utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling, SL 6:10, Annelie 

Månbrant 2013-04-08 

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-24 § 61 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Dnr KS 2013/272 

Kristin Edström är tillförordnad administrativ chef för perioden 16 mars 2013 – 31 

augusti 2013. 

 

Dnr KS 2013/320 

Miljödiplomering av Kumla kommuns verksamheter och bolag 

I Miljöprogrammet 2012-2016 för Kumla kommun finns mål uppsatta om att alla 

verksamheter och kommunala bolag i Kumla kommun ska vara miljödiplomerade i 

slutet av 2016 samt att alla tillsvidareanställda och politiker ska ha genomgått en 

miljöutbildning. 

 

Dnr KS 2013/46 

Finanspolicy Kumla kommun 

Kommunfullmäktige har antagit en finanspolicy för Kumla kommun. 

 

Dnr KS 2013/242 

Projekt Vision 2025 

Kommunstyrelsens beslut 

Projektledaren Lars Hallbergsson arbetar vidare med projektet utifrån sin redovisning av 

rapport. Styrelse och nämnder får i uppdrag att planera sin verksamhet utifrån rapporten.  

Projektledaren är sammanhållande. Projektledarenfår i uppdrag att ta fram en budget för 

processarbetet. 

 

Dnr KS 2013/304 

Revidering – Regler för politiska lärlingar 

Kommunfullmäktige antar reviderade regler för politiska lärlingar. 

 

Dnr KS 2013/312 

Ombudgeteringar av investeringar från 2012 

Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ombudgeteringarna. 

 

Dnr KS 2013/305 

Ombudgetering i 2013 års driftbudget 

Kommunstyrelsen antar redovisade förslag till ombudgeteringar. 
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Meddelanden, forts 

 

Dnr KS 2013/164 

Letter of intent – avsiktsförklaring gällande samarbete med kommuner i Indien och 

Kina 

Kommunstyrelsen antar förslag till Letter of intent riktat mot den kinesiska staden 

Changchun. 

 

Frånvarorapporter  

2013/169 Fylsta skola 2013-04-04 

2013/185 Malmens skola 2013-04-12 

2013/186 Lillskolan 2013-04-12 

2013/187 Stene skola 2013-04-12 

 

Klagomålsärenden 

2012/572 Avslutat 2013-01-28 

2012/568 Avslutat 2013-02-05 

2012/551 Avslutat 2013-03-05 

2012/501 Öppet  

2012/465 Avslutat 2013- 01-15 

2012/446 Avslutat 2013-04-15 

2012/437 Avslutat 2013-01-29 

2012/440 Avslutat 2013-04-15 

 

Skolinspektionsärenden 

2012/187 Öppet 

2012/195 Avslutat 2013-04-15 

2012/216 Avslutat 2013-04-15 

2012/470 Avslutat 2013-04-15 

2012/513 Avslutat 2013-04-15 

2013/5 Avslutat 2013-01-02 

2013/76 Öppet, svar skickat 

2013/Öppet, svar skickat 

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-24 § 62 Dnr BUN 2013/219 

Extraärende Fyllnadsval kontaktpolitiker 

Ärendebeskrivning 

Eftersom Andreas Brorson (S) sagt upp sin plats i barn- och utbildningsnämnden 

behöver fyllnadsval till kontaktpolitiker för Skogstorps skolområde göras.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer Robert Roos (S) till kontaktpolitiker för 

Skogstorps skolområde. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-24 § 63 Dnr BUN 2013/220 

Extraärende Förläggning av allmän förskola 

Ärendebeskrivning 

Förläggningen av allmän förskola bör ses över. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att se över förläggningen av 

allmän förskola till nämndens sammanträde den 12 juni. 

 
 

 

 


