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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Sekreterare ...................................................... §§ 90-109 
 Anders Bäcklin  

 
Ordförande ...................................................... 
 Annica Moberg 

 
Justerare ...................................................... 
 Margareta Engman 

 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2013-12-11 

 
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 2013-12-11 § 90 Dnr  

Dialogmöte 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 30 januari, § 16, att återinföra ett tidigare 

inslag under nämndsammanträdet som kallas Café-BUN. Nämnden beslutade vidare att 

samtliga skolledare ska bjudas in till något nämndsammanträde under året för att träffa 

nämnden för en dialog kring sin/sina verksamheter. Fokus ska vara på kvalitet, 

måluppfyllelse, arbetsmiljö, styrkor, svagheter.  

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden då dialogmötet är 

på nämndsammanträdet den 11 december. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-11 § 91 Dnr  

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Tf. förvaltningschef Jukka Tekonen informerar på nämndsammanträdet om det aktuella 

läget inom förvaltningen.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-11 § 92 Dnr  

Konsultrapport 

Ärendebeskrivning 

Tf. förvaltningschef Jukka Tekonen informerar på nämndsammanträdet om sitt 

konsultuppdrag.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar informationsärendet för beslut i barn- och 

utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-11 § 93 Dnr BUN 2013/482 

Ledningsorganisation 

Ärendebeskrivning 

Tf. förvaltningschef Jukka Tekonen presenterar sitt förslag på ny ledningsorganisation 

för barn- och utbildningsförvaltningen. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna 

förslag till ny ledningsorganisation för barn- och utbildningsförvaltningen.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Protokollsanteckning 
Christina Örnebjär (FP) vill ha till protokollet att hon i grunden är positiv till att 

omorganisationen genomförs. Hon är dock kritisk till att omorganisationen i sin helhet 

genomförs innan det att en ny förvaltningschef är tillsatt. 

Bilagan läggs till protokollet 

 

Förslag 
Annica Moberg (S) yrkar på, förutom förslag till beslut, att 

 

1. Tre nya verksamhetschefsbefattningar inrättas, 3.0 årsarbetare, 

2. En chef för elevhälsan inrättas, 1.0 årsarbetare, 

3. Förskolecheferna förstärks med 1.5 årsarbetare, samt 

4. övriga punkter godkänns och att ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en tidsplan 

för införande av dessa som kopplas till internbudgetarbetet. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna 

förslag till ny ledningsorganisation för barn- och utbildningsförvaltningen samt att 

 

1. Tre nya verksamhetschefsbefattningar inrättas, 3.0 årsarbetare, 

 

2. En chef för elevhälsan inrättas, 1.0 årsarbetare, 

 

3. Förskolecheferna förstärks med 1.5 årsarbetare, samt 

 

4. övriga punkter godkänns och att ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en tidsplan 

för införande av dessa som kopplas till internbudgetarbetet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-11 § 94 Dnr BUN 2013/526 

Information om programutbudet för JN-gymnasiet höstterminen 
2014 

Ärendebeskrivning 

Tf. förvaltningschef Jukka Tekonen fick vid gymnasienämndens arbetsutskott den 9:e 

oktober i uppdrag att ta fram ett programutbud gällande JN-gymnasiet för höstterminen 

2014. Tf. förvaltningschef Jukka Tekonen informerar för barn- och utbildningsnämnden 

om sitt förslag till programutbud.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-11 § 95 Dnr BUN 2013/476 

Ekonomisk rapport och fördjupad ekonomisk analys 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Hanna Jonasson och tf. förvaltningschef Jukka Tekonen redovisar 

en fördjupad analys av det ekonomiska läget inom barn- och utbildningsförvaltningens 

verksamhet samt ekonomisk rapport oktober. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningarna samt överlämnar den 

ekonomiska rapporten för oktober till kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets behandling 

Annica Moberg (S) yrkar på att barn- och utbildningsnämnden uppdrar förvaltningen att 

fortsätta arbetet för en budget i balans. 

Arbetsutskottets förslag 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningarna samt överlämnar den 

ekonomiska rapporten för oktober till kommunstyrelsen. Samt uppdrar förvaltningen att 

fortsätta arbetet för en budget i balans. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningarna samt överlämnar den 

ekonomiska rapporten för oktober till kommunstyrelsen. Samt uppdrar förvaltningen att 

fortsätta arbetet för en budget i balans. 



9 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-11 § 96 Dnr  

Personalhandläggaren informerar 

Ärendebeskrivning 

Personalhandläggare Elsa Andersson informerar muntligen på nämndsammanträdet om 

bland annat arbetsmiljöfrågor och sjukfrånvaro. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-11 § 97 Dnr BUN 2013/479 

Arbetsmiljöfördelning 

Ärendebeskrivning 

Beslut om arbetsmiljöfördelningen.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner den fördelning av arbetsmiljöuppgifter som 

finns. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner den fördelning av arbetsmiljöuppgifter som 

finns. Det vill säga att barn- och utbildningsnämnden delar ut uppgifter till 

förvaltningschef, som i sin tur fördelar uppgifter. 



11 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-11 § 98 Dnr BUN 2013/480 

Förskolans och fritidshemmens 
kompetensutvecklingsdagar/planeringsdagar vårterminen 2014 

Ärendebeskrivning 

Tf. verksamhetschef Liselotte Broman-Huss informerar om förskolans och 

fritidshemmens kompetensutvecklingsdagar/planeringsdagar vårterminen 2014. 

 

Den 14 december 2011 tog Barn-och utbildningsnämnden beslut om att utöka antalet 

kompetensutvecklingsdagar för förskola, förskoleklass och fritidshem från dåvarande 

två dagar per år till fyra dagar per år. 

  

Införandet av utökat antal kompetensutvecklingsdagar var ett försök som skulle pågå 

under 2012 och 2013. En utvärdering där alla parter skulle få uttrycka sin åsikt skulle 

ske under 2013, detta har dock inte skett. 

Barn-och utbildningsförvaltningens önskemål är att lägga ut två 

kompetensutvecklingsdagar samt genomför en utvärdering under vårterminen 2014. 

Kompetensutvecklingsdagarna föreslås ligga den 7 januari och den 16 juni. 

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. anta de föreslagna kompetensutvecklingsdagarna/planeringsdagarn samt 

2. godkänna redovisningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

1. anta de föreslagna kompetensutvecklingsdagarna/planeringsdagarn samt 

2. godkänna redovisningen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-11 § 99 Dnr BUN 2013/545 

Extraärende - behovet av förskoleplatser 

Ärendebeskrivning 

Tf. verksamhetschef för förskolan Liselotte Broman-Huss redogör för barn- och 

utbildningsnämnden om behovet av förskoleplatser under vårterminen 2014. Under 

hösten 2013 har barn- och utbildningsförvaltningen ett hyresavtal med Kumla 

Missionsförsamling (Johanneskyrkan) och Solbacka som löper ut vid årsskiftet.  

 

För att bibehålla den kvalitét förskolan har idag och för att inte öka arbetsbelastningen 

för personalen i förskolan behöver barn- och utbildningsförvaltningen utöka antalet 

platser under vårterminen 2014. 

 

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås godkänna det förslag som tf. verksamhetschef 

Liselotte Broman-Huss presenterar.  

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Tf. verksamhetschef Liselotte Broman-Huss redogör för barn- och utbildningsnämnden 

om behovet om förskoleplatser under vårterminen 2014. 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att 

1. Förlänga hyreskontraktet med Kumla Missionsförsamling (Johanneskyrkan) samt, 

2. Fortsätta använda lokalerna på Solbacka för förskoleverksamhet. 

  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

1. Förlänga hyreskontraktet med Kumla Missionsförsamling (Johanneskyrkan) samt, 

2. Fortsätta använda lokalerna på Solbacka för förskoleverksamhet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-11 § 100 Dnr BUN 2013/478 

Läs- och arbetsårets förläggning 2014/2015 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om läs- och arbetsårets förläggning. Enligt 

skollagen ska arbetsåret omfatta minst 178 skoldagar. Lärarnas arbetsår ska vara 194 

dagar. Förslaget till läsår har tagit hänsyn till läsårets förläggning i Örebro och 

Sydnärkes utbildningsförbund. Skolavslutning för grundskolan är torsdagen den 11 juni.  

Studentexamen är i förslaget samma dag som både Alleskolan och de kommunala 

gymnasieskolorna i Örebro, fredagen den 12 juni. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-11 § 101 Dnr BUN 2013/481 

Sammanställning av klagomålsärenden 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har sammanställt ett dokument över de klagomålsärenden som 

registrerats i förvaltningens diarium sedan den förra sammanställningen i januari 2013. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar sammanställningen av klagomål och synpunkter. 

Samt lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar sammanställningen av klagomål och synpunkter. 

Samt lägger informationen till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-11 § 102 Dnr BUN 2013/475 

Sammanträdestider 2014 och januari 2015 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har sammanställt förslag gällande sammanträdestider från och med 

februari 2014 till och med januari 2015. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner sammanträdestiderna från och med februari 

2014 till och med januari 2015. 

Arbetsutskottets behandling 

Arbetsutskottet föreslår Barn- och utbildningsnämnden att anta sammanträdestiderna 

från och med februari 2014 till och med januari 2015 med ändringen att gruppmötet den 

20 november flyttas till den 19 november. 

Arbetsutskottets förslag 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner sammanträdestiderna från och med februari 

2014 till och med januari 2015 med ändring enligt arbetsutskottets behandling. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Annica Moberg (S) yrkar på att nämndsammanträdet den 11 september flyttas till den 4 

september. 

 

Barn- och utbildningsnämnden bifaller yrkandet. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner sammanträdestiderna från och med februari 

2014 till och med januari 2015 med ändring enligt arbetsutskottets och nämndens 

behandling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-11 § 103 Dnr  

Ändring av datum för gruppmöte och arbetsutskott januari 2014 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen föreslår att datum för gruppmötet och arbetsutskottet i januari 2014 

ändras. Datum för gruppmötet ändras från den 9:e januari till den 14:e januari. Datum 

för arbetsutskottet ändras från den 15:e januari till den 16:e januari. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner ändringarna och har således gruppmöte den 

14:e januari och arbetsutskott den 16:e januari. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner ändringarna och har således gruppmöte den 

14:e januari och arbetsutskott den 16:e januari. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-11 § 104 Dnr BUN 2013/460 

Yttrande över detaljplanen kv. Staren 

Ärendebeskrivning 

Yttrande över detaljplan Staren 5 

 

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsförvaltningen fick i uppdrag av dess nämnd att upprätta en 

detaljplan som sänds ut på samråd för synpunkter som sammanställs för omarbetning av 

förslaget som då ställs ut för granskning.  Aktuellt detaljplaneförslag är nu på samråd. 

  

Gården ska tillgodose barnens behov av trygghet, trivsamhet, lek och rörelse, vila och 

avkoppling, upplevelse och stimulans samt inlärning och pedagogik. Förskolan kommer 

också att ha tillgång till husets atriumgård. För att skärma av förskolan mot parkeringen 

måste plank finnas. Föreslagen höjd för plank är 1,8 meter. 

 

Yttrande 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att i stället för som enligt detaljplaneskriften 

skärma av utemiljön med ett 1,8 meter högt plank använda buskage och ändamålsenligt 

staket tillsammans med balk för att ringa in och säkerställa säkerheten kring utemiljön. 

Den föreslagna entrén mot parkeringen föreslår barn- och utbildningen tas bort och 

istället används endast entré via gågatan mellan Kvarngården och Folkets Hus.  

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet. 

Arbetsutskottets förslag 

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt och lämnar över yttrandet till 

miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt och lämnar över yttrandet till 

miljö- och byggnadsförvaltningen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-11 § 105 Dnr BUN 2013/461 

Yttrande över samråd detaljplan Järnvägsområdet 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för parkering inom planområdet genom att ändra 

användning från järnvägsområde till parkering för att utöka antalet parkeringsplatser i 

centrala Kumla. Förslaget innebär inga förändringar på gatunätet. 

 

Planområdet är beläget i de centrala delarna av Kumla och är del av planprogrammet för 

resecentrum Kumla kommun. Detaljplaneförslaget innebär ett avsteg från 

översiktsplanen då förslaget innebär fler parkeringsplatser och inte bostadsbebyggelse i 

norra delen som översiktsplanen säger. Avsteg från översiktsplanen görs då det finns 

behov av parkeringsplatser samt att kommunen bedömer att byggande av bostäder inom 

området inte är aktuellt i nuläget. Antalet parkeringsplatser som i dagsläget är ca 225 

inom planområdet kommer att vara kvar. Fler platser kan upprättas vid framtida behov.  

 

Yttrande 

Barn- och utbildningsnämnden menar att det är viktigt att tillgången till parkeringar vid 

resecentrum säkerställs för att underlätta pendlande till och från Kumla kommun bland 

annat för vårdnadshavare till barn vid närliggande förskolor och skolor. Nämnden har i 

övrigt inget att erinra mot förslaget. 

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet. 



19 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-11 § 106 Dnr  

Fyllnadsval för ersättare i arbetsutskottet 

Ärendebeskrivning 

Marina Andersson (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden. Marina Andersson var ersättare i barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott och nämnden måste då utse en ny ersättare efter Marina Andersson.  

 

Margareta Engman (M) är ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Marina 

Andersson, därför föreslås Margareta Engman att även väljas till ny ersättare i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott (plats 9).  

Förslag till beslut 

Barn - och utbildningsnämnden väljer Margareta Engman (M) till ny ersättare i barn- 

och utbildningsnämndens arbetsutskott (plats 9). 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn - och utbildningsnämnden väljer Margareta Engman (M) till ny ersättare i barn- 

och utbildningsnämndens arbetsutskott (plats 9). 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-11 § 107 Dnr  

Beslut i delegation 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av delegationsbeslut   

352/13-382/13 Avstängning från plats i förskola, fritidshem och familjedaghem BUN 

2008-01-30, § 8, Jukka Tekonen 2013-10-22. 

383/13 - 384/13 Utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling, SL 6:10, Karin 

Edman 

13-09-06. 

385/13 – 386/13 Utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling, SL 6:10, Erica 

Rosenkvist 2013-09-12 , 2013-09-17. 

387/13 Utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling, SL 6:10, Erica Rosenkvist 

2013-11-11. 

388/13 Från och med höstterminen 2013 har följande förvaltningsekonom delegation för 

attesträtt samt innehav av betalknappen i IOF: 

Hanna Jonasson delegation från och med 2013-10-08. Beloppsgräns 1 000 000 kr. 

Samtliga delegationer är tills vidare. Jukka Tekonen 2013-10-08. 

389/13 Beslut om plats i barnomsorg och skolbarnsomsorg 8kap. 7 § skollagen, Leif 

Dickens 2013-11-14. 

390/13- 395/13 Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl SL 10:32, Jukka Tekonen   

2013-11-04-2013-11-21. 

396/13-421/13 Avstängning från plats i förskola, fritidshem BUN 2008-01-30, § 8, 

Jukka Tekonen 2013-11-25. 

422/13 Beslut om utbildning i grundsärskola, SL 7 kap. 5 § SFS 2010:800, Maud 

Frimodig 2013-06-26. 

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-11 § 108 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar om sina besök ute i verksamheten.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-11 § 109 Dnr BUN 2013/523 

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Frånvarorapportering         
2013/186 Lillskolan 2013-04-12 

2013/316 Skogstorp 2013-08-20 

2013/317 Skogstorp 2013-08-20 

2013/318 Skogstorp 2013-08-20                     

2013/319 Skogstorp 2013-08-20 

2013/320 Skogstorp 2013-08-20 

2013/321 Skogstorp 2013-08-20 

2013/322 Skogstorp 2013-08-20 

2013/394 Skogstorp 2013-09-27 

2013/395 Skogstorp 2013-09-27 

2013/411 Vialund 2013-10-09 

2013/412 Vialund 2013-10-09 

2013/413 Vialund 2013-10-09 

2013/414 Vialund 2013-10-09 

2013/415 Vialund 2013-10-09 

2013/416 Vialund 2013-10-09 

2013/417 Vialund 2013-10-09 

2013/418 Vialund 2013-10-09 

2013/419 Vialund 2013-10-09 

2013/508 Skogstorp 2013-11-28 

2013/511 Kumlaby  2013-12-02 

2013/512 Kumlaby  2013-12-02 

2013/513 Kumlaby  2013-12-02 

2013/514 Kumlaby  2013-12-02 

2013/515 Kumlaby  2013-12-02 

2013/516 Kumlaby  2013-12-02 

2013/517 Kumlaby  2013-12-02 

2013/518 Kumlaby  2013-12-02 

2013/519 Kumlaby 2013-12-02 

 

Klagomålsärenden                           
2013/295 Skogstorp, öppet 

2013/407 Fylsta, avslutat 

2013/ 408 Trädgården, avslutat 

2013/421 Kumlaby, avslutat 

2013/470 Norrgården, nytt 

2013/473 Vialund, nytt 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Anmälan till huvudman ang. kränkande behandling 
2013/256 Norrgården, öppet 

2013/257 Norrgården, öppet 

2013/323 Skogstorp, öppet 

2013/326 Skogstorp, öppet            

2013/327 Skogstorp, öppet  

2013/328 Skogstorp, öppet  

2013/329 Skogstorp, öppet  

2013/330 Skogstorp, öppet  

2013/380 Vialund, avslutat 

2013/381Vialund, öppet 

2013/386 Skogstorp, öppet 

2013/387Skogstorp, öppet 

2013/388 Skogstorp, öppet 

2013/389 Kumlaby, öppet 

2013/399Skogstorp, öppet 

2013/400 Fylsta, öppet 

2013/404 Kumlaby, öppet 

2013/432 Kumlaby, nytt 

2013/434 Skogstorp, nytt 

2013/443 Tallängen, nytt/avslutat 

2013/444 Romarebäcken, nytt 

2013/458 Romarebäcken, nytt 

2013/462 Romarebäcken, nytt 

2013/463 Norrgården, nytt/avslutat 

2013/486 Skogstorp, nytt 

2013/487 Skogstorp, nytt/avslutat 

2013/489 Tallängen, nytt 

2013/492 Kumlaby, nytt 

2013/501 Skogstorp, nytt 

2013/ 502 Skogstorp, nytt 

2013/503 Skogstorp, nytt 

 

Skolinspektionsärenden 
2013/76 Vialund, öppet                                       

2013/310 Skogstorp, nytt            

 

För resterande meddelande se bifogat ark.                         

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

 
 

 

 


