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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-29 § 1 Dnr BUN 2013/510 

Internbudget 2014 med flerårsplan för 2015 och 2016 

Ärendebeskrivning 

Tf Förvaltningschef Jukka Tekonen och förvaltningsekonom Hanna Jonasson har 

upprättat förslag till internbudget för 2014 med flerårsplan 2015-16.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. antar internbudget 2014 samt flerårsplan 2015-2016, 

2. Intern kontroll plan 2014, 

3. e-plan 2014, 

4. attestförteckning samt 

5. uppdrar åt förvaltningen att till nämndens sammanträde i mars komma med förslag 

till åtgärder för att åstadkomma balans i 2014 års budget. 

Arbetsutskottets behandling 

Under mötet lyftes frågan om skrivningar kring antalet datorer till Skoldatateket åt 

samtliga elever i behov, valmöjligheter till förskola och skola när lokalytan inte medger 

fler barn/elever samt differensen mellan antalet faktiska barn och antalet 

prognosticerade barn 2014 i förskolan/familjehem. Vidare diskuterades vikten av att 

införa en förskoleportal för registrering av närvarotid på förskolorna. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Förslag 

Annica Moberg (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden 

1. antar internbudget 2014 samt flerårsplan 2015-2016, 

2. antar Intern kontroll plan 2014, 

3. antar e-plan 2014, och 

4. antar attestförteckning samt 

5. stryker beslutspunkt 5 på grund av kommunfullmäktiges förstärkning av barn- och 

utbildningsnämndens budget för 2014,  

6. ändrar 0,65 % tjänst till 0,90 % tjänst för Naturskolan (ökning 0,25 % tjänst, 

motsvarande ca 150 000 kr),  

7 uppdrar till förvaltningen att komma med finansieringsförslag till utökningen till 

nämndens sammanträde den 19 mars, 

8. hanterar Naturskolans verksamhet inom ramen för arbetet med budget 2015, och  

9. beslutar att handlingen ska justeras så att den innehåller ett förtydligande av det som 

diskuterades på arbetsutskottet (se rubriken Arbetsutskottets behandling). 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

 

Internbudget 2014 med flerårsplan för 2015 och 2016, forts 
 

Förslag, forts 

Christina Örnebjär (FP) förslår att förvaltingen får i uppdrag att utvärdera Naturskolan 

till budgetarbetet 2015 bland annat utifrån ett måluppfyllnadsperspektiv. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden 

1. antar internbudget 2014 samt flerårsplan 2015-2016, 

2. antar Intern kontroll plan 2014, 

3. antar e-plan 2014, och 

4. antar attestförteckning samt 

5. stryker beslutspunkt 5 på grund av kommunfullmäktiges förstärkning av barn- och 

utbildningsnämndens budget för 2014,  

6. ändrar 0,65 % tjänst till 0,90 % tjänst för Naturskolan (ökning 0,25 % tjänst, 

motsvarande ca 150 000 kr),  

7 uppdrar till förvaltningen att komma med finansieringsförslag till utökningen till 

nämndens sammanträde den 19 mars, 

8. hanterar Naturskolans verksamhet inom ramen för arbetet med budget 2015,  

9. beslutar att handlingen ska justeras så att den innehåller ett förtydligande av det som 

diskuterades på arbetsutskottet (se rubriken Arbetsutskottets behandling) och  

10. uppdrar åt förvaltingen att utvärdera Naturskolan till budgetarbetet 2015 bland annat 

utifrån ett måluppfyllnadsperspektiv. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-29 § 2 Dnr BUN 2014/19 

Bidragsbelopp 2014 för pedagogisk omsorg 

Ärendebeskrivning 

Riksdagen beslutande den 22 april 2009 att införa barnomsorgspeng och allmän 

förskola även för treåringar i enlighet med proposition 2008/09:115. Beslutet medförde 

nya bestämmelser bl.a. rörande vilken kommun som ansvarar för att barn erbjuds 

förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, kommunens godkännande av verksamhet i 

enskild regi samt kommunens skyldighet att betala bidrag. Ett nytt begrepp – 

pedagogisk omsorg – infördes. Det ersätter begreppet familjehem i lagtexten och kan 

omfatta flera varianter. Det infördes ett krav på godkännande även för enskild 

pedagogisk omsorg och en skyldighet för kommunen att ge bidrag till verksamhet som 

fått godkännande.  

 

Förvaltningsekonom Hanna Jonasson presenterar förslag till bidragsbelopp för 

pedagogisk omsorg för 2014. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för pedagogisk omsorg 

för 2014 enligt handling. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för pedagogisk omsorg 

för 2014 enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-29 § 3 Dnr BUN 2014/20 

Bidragsbelopp 2014 för enskilda verksamheter 

Ärendebeskrivning 

Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för 

bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Bidraget 

ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 

till den egna verksamheten av motsvarande slag (likabehandlingsprincipen). Bidraget 

till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom 

individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Beslut om 

bidrag får överklagas av huvudmannen hos allmän förvaltningsdomstol.  

 

Förvaltningsekonom Hanna Jonasson presenterar förslag på bidragsbelopp för 2014 till 

enskilda och fristående verksamheter. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för enskilda 

verksamheter 2014 enligt handling. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för enskilda 

verksamheter 2014 enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-29 § 4 Dnr BUN 2014/21 

Bidragsbelopp 2014, Hannaskolan 

Ärendebeskrivning 

Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för 

bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Bidraget 

ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 

till den egna verksamheten av motsvarande slag (likabehandlingsprincipen). Bidraget 

till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom 

individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Beslut om 

bidrag får överklagas av huvudmannen hos allmän förvaltningsdomstol.  

 

Förvaltningsekonom Hanna Jonasson presenterar förslag på bidragsbelopp för 2014 till 

enskilda och fristående verksamheter. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp enligt handling. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-29 § 5 Dnr BUN 2014/22 

Bidragsbelopp 2014, Karl Johansskolan 

Ärendebeskrivning 

Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för 

bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Bidraget 

ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 

till den egna verksamheten av motsvarande slag (likabehandlingsprincipen). Bidraget 

till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom 

individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Beslut om 

bidrag får överklagas av huvudmannen hos allmän förvaltningsdomstol.  

 

Förvaltningsekonom Hanna Jonasson presenterar förslag på bidragsbelopp för 2014 till 

enskilda och fristående verksamheter. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-29 § 6 Dnr BUN 2014/23 

Bidragsbelopp 2014, Grenadjärskolan 

Ärendebeskrivning 

Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för 

bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Bidraget 

ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 

till den egna verksamheten av motsvarande slag (likabehandlingsprincipen). Bidraget 

till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom 

individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Beslut om 

bidrag får överklagas av huvudmannen hos allmän förvaltningsdomstol.  

 

Förvaltningsekonom Hanna Jonasson presenterar förslag på bidragsbelopp för 2014 till 

enskilda och fristående verksamheter. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp enligt handling. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-29 § 7 Dnr BUN 2014/24 

Bidragsbelopp 2014, Al-Salamskolan 

Ärendebeskrivning 

Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för 

bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Bidraget 

ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 

till den egna verksamheten av motsvarande slag (likabehandlingsprincipen). Bidraget 

till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom 

individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Beslut om 

bidrag får överklagas av huvudmannen hos allmän förvaltningsdomstol.  

 

Förvaltningsekonom Hanna Jonasson presenterar förslag på bidragsbelopp för 2014 till 

enskilda och fristående verksamheter. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp enligt handling.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-29 § 8 Dnr BUN 2014/25 

Bidragsbelopp 2014, Al-Azharskolan 

Ärendebeskrivning 

Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för 

bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Bidraget 

ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 

till den egna verksamheten av motsvarande slag (likabehandlingsprincipen). Bidraget 

till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom 

individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Beslut om 

bidrag får överklagas av huvudmannen hos allmän förvaltningsdomstol.  

 

Förvaltningsekonom Hanna Jonasson presenterar förslag på bidragsbelopp för 2014 till 

enskilda och fristående verksamheter. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp enligt handling. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-29 § 9 Dnr BUN 2014/26 

Bidragsbelopp 2014, Kunskapsskolan 

Ärendebeskrivning 

Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för 

bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Bidraget 

ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 

till den egna verksamheten av motsvarande slag (likabehandlingsprincipen). Bidraget 

till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom 

individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Beslut om 

bidrag får överklagas av huvudmannen hos allmän förvaltningsdomstol.  

 

Förvaltningsekonom Hanna Jonasson presenterar förslag på bidragsbelopp för 2014 till 

enskilda och fristående verksamheter. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp enligt handling. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-29 § 10 Dnr BUN 2014/27 

Bidragsbelopp 2014, Engelska skolan 

Ärendebeskrivning 

Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för 

bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Bidraget 

ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 

till den egna verksamheten av motsvarande slag (likabehandlingsprincipen). Bidraget 

till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom 

individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Beslut om 

bidrag får överklagas av huvudmannen hos allmän förvaltningsdomstol.  

 

Förvaltningsekonom Hanna Jonasson presenterar förslag på bidragsbelopp för 2014 till 

enskilda och fristående verksamheter. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp enligt handling. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-29 § 11 Dnr BUN 2014/28 

Bidragsbelopp 2014, Sverigefinska språkskolan 

Ärendebeskrivning 

Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för 

bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Bidraget 

ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 

till den egna verksamheten av motsvarande slag (likabehandlingsprincipen). Bidraget 

till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom 

individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Beslut om 

bidrag får överklagas av huvudmannen hos allmän förvaltningsdomstol.  

 

Förvaltningsekonom Hanna Jonasson presenterar förslag på bidragsbelopp för 2014 till 

enskilda och fristående verksamheter. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp enligt handling. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-29 § 12 Dnr BUN 2014/29 

Bidragsbelopp 2014, stiftelsen Johannaskolan 

Ärendebeskrivning 

Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för 

bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Bidraget 

ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 

till den egna verksamheten av motsvarande slag (likabehandlingsprincipen). Bidraget 

till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom 

individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Beslut om 

bidrag får överklagas av huvudmannen hos allmän förvaltningsdomstol.  

 

Förvaltningsekonom Hanna Jonasson presenterar förslag på bidragsbelopp för 2014 till 

enskilda och fristående verksamheter. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp enligt handling. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-29 § 13 Dnr BUN 2014/30 

Bidragsbelopp 2014, Jensen Education 

Ärendebeskrivning 

Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för 

bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Bidraget 

ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 

till den egna verksamheten av motsvarande slag (likabehandlingsprincipen). Bidraget 

till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom 

individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Beslut om 

bidrag får överklagas av huvudmannen hos allmän förvaltningsdomstol.  

 

Förvaltningsekonom Hanna Jonasson presenterar förslag på bidragsbelopp för 2014 till 

enskilda och fristående verksamheter. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp enligt handling. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-29 § 14 Dnr BUN 2014/31 

Bidragsbelopp 2014, Pysslingen förskolor och skolor 

Ärendebeskrivning 

Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för 

bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Bidraget 

ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 

till den egna verksamheten av motsvarande slag (likabehandlingsprincipen). Bidraget 

till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom 

individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Beslut om 

bidrag får överklagas av huvudmannen hos allmän förvaltningsdomstol.  

 

Förvaltningsekonom Hanna Jonasson presenterar förslag på bidragsbelopp för 2014 till 

enskilda och fristående verksamheter. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp enligt handling. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-29 § 15 Dnr BUN 2014/32 

Bidragsbelopp 2014, Viktoriaskolan 

Ärendebeskrivning 

Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för 

bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Bidraget 

ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 

till den egna verksamheten av motsvarande slag (likabehandlingsprincipen). Bidraget 

till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom 

individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Beslut om 

bidrag får överklagas av huvudmannen hos allmän förvaltningsdomstol.  

 

Förvaltningsekonom Hanna Jonasson presenterar förslag på bidragsbelopp för 2014 till 

enskilda och fristående verksamheter. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp enligt handling. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-29 § 16 Dnr BUN 2014/33 

Bidragsbelopp 2014, Waldorf 

Ärendebeskrivning 

Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för 

bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Bidraget 

ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 

till den egna verksamheten av motsvarande slag (likabehandlingsprincipen). Bidraget 

till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom 

individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Beslut om 

bidrag får överklagas av huvudmannen hos allmän förvaltningsdomstol.  

 

Förvaltningsekonom Hanna Jonasson presenterar förslag på bidragsbelopp för 2014 till 

enskilda och fristående verksamheter. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp enligt handling. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-29 § 17 Dnr  

Information om ekonomiskt läge inför bokslut 

Ärendebeskrivning 

Tf Förvaltningschef Jukka Tekonen och förvaltningsekonom Hanna Jonasson 

informerar om det ekonomiska läget inför bokslutet.´ 

 

Prognosen är -9,2 miljon kr varav 1,2 miljoner i semesterlöneskuld. Personalkostnader 

samt interkommunala ersättningar avviker kraftigt mot budget. Grundskolan står för den 

största avvikelsen.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-29 § 18 Dnr  

Information om ledningsorganisation och rekrytering 

Ärendebeskrivning 

Tf förvaltningschef Jukka Tekonen informerar om ledningsorganisationen och 

rekrytering. 

 

Intervjuer till tjänst som verksamhetschef för elevhälsan genomförs nästa vecka. 

Rekrytering av 1,5 förskolechef pågår. Administrationen genomgår en översyn och ska 

också förstärkas enligt tidigare beslut. Verksamhetschef Rolf Östman är även tf rektor 

för JN-gymnasiet. 

 

Tre skolledare kommer att sluta under våren. Diskussioner pågår med 

personalavdelningen hur personer i verksamheterna kan stöttas för att söka 

chefstjänster.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-29 § 19 Dnr BUN 2014/18 

Information om samverkad förvaltningsövergripande 
Arbetsmiljöplan 2014 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om arbetsmiljöplanen för 2014. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-29 § 20 Dnr BUN 2013/294 

Återrapportering av ärende elevenkät 2013 

Ärendebeskrivning 

Sammanställningen av elevenkäten 2013 redovisades för nämnden den 11 september 

2013, § 89. Eftersom sammanställningen har kompletterats till vissa delar redovisas den 

igen. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-29 § 21 Dnr BUN 2013/303 

Rapport av utvärdering av sommarverksamheten i förskolan 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet den 11 september 2013, 85, återremitterade barn- och 

utbildningsnämnden ärendet till förvaltningen för att återkomma med en skriftlig 

rapport. En sådan har nu kompletterats till ärendet. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-29 § 22 Dnr BUN 2013/111 

Yttrande gällande övergripande revisionsgranskning  

Ärendebeskrivning 

KPMG inkom den 14 oktober 2013 med en skriftlig rapport över sin övergripande 

granskning i Kumla kommun. Rapporten har redovisats muntligt vid ett tidigare tillfälle. 

Ett skriftlig yttrande ska vara KPMG tillhanda senast den 31 januari 2014. 

 

Förvaltningen presenterar förslag till yttrande. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet gällande revisionens övergripande 

granskning för vidarebefordran till revisionen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet gällande revisionens övergripande 

granskning för vidarebefordran till revisionen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-29 § 23 Dnr  

Förvaltningschefen informerar  

Ärendebeskrivning 

Tf förvaltningschef Jukka Tekonen informerar om läget i förvaltningen. 

 

Skolläkare ska upphandlas under våren. 

 

Tf förvaltningschef Jukka Tekonen slutar den sista mars. Sannolikt blir det en tillfällig 

lösning på förvaltningschefstjänsten då. 

  

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 2014-01-29 § 24 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar  

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar om sina kontakter med verksamheterna. 

 

Annica Moberg har varit på verksamhetsbesök i bland annat Ekeby tillsammans med 

Marie Eriksson och Ulla Lundholm. 

 

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 2014-01-29 § 25 Dnr  

Redovisning av delegationsbeslut  

Ärendebeskrivning 

1/14- 3/14 Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl SL 10:32, Jukka Tekonen 2013-11-

29 - 2013-12-05 

 

4/14- 32/14 Avstängning från plats i förskola, fritidshem och familjedaghem BUN 

2008-01-30, § 8, Jukka Tekonen 2013-12-20 

 

33/14-35/14 Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl SL 10:32, Jukka Tekonen 2013-

12-10 - 2013-12-18 

 

36/14 – 38/14 Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl SL 10:32, Rolf Östman 2013-

12-30  - 2014-01-09 

 

2013/552 beslut om vikarierande förvaltningschef och beslutsattestant från den 21 

december 2013 till den 12 januari 2014, Jukka Tekonen 2013-12-03 

 

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 2014-01-29 § 26 Dnr  

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 

2013/438 Kumlaby 2013-10-17 

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, nytt 

2013/470 Norrgården, nytt 

2013/473 Vialund, nytt 

2013/538 Skogstorp, avslutat 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Meddelanden, forts 
 

Anmälan till huvudman ang. kränkande behandling                      

2013/256 Norrgården, avslutad 

2013/257 Norrgården, avslutad 

2013/323 Skogstorp, öppet 

2013/326 Skogstorp, öppet            

2013/327 Skogstorp, öppet  

2013/328 Skogstorp, öppet  

2013/329 Skogstorp, öppet  

2013/330 Skogstorp, öppet  

2013/381Vialund, 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 

2013/444 Romarebäcken, nytt 

2013/458 Romarebäcken, nytt 

2013/462 Romarebäcken, nytt 

2013/477 Vialund, nytt 

2013/486 Skogstorp, nytt 

2013/489 Tallängen, nytt 

2013/492 Kumlaby, nytt 

2013/501 Skogstorp, nytt      

2013/ 502 Skogstorp, nytt 

2013/503 Skogstorp, nytt 

2013/522 Kumlaby, nytt 

2013/527 Fylsta, nytt 

2013/539 Skogstorp, nytt 

2013/540 Skogstorp, nytt 

2013/548 Skogstorp, nytt 

2013/549 Skogstorp, nytt 

2013/553 Lillskolan, nytt 

 

Skolinspektionsärenden 
2013/76 Vialund, öppet                                     

2013/533 Vialund, nytt 

2013/534 Malmen, nytt 

2014/36 Kumlaby, nytt/avskrivet                               
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

 

Meddelanden, forts 
 

Protokollsutdrag   
KS 2013/1305 

Riktlinjer för förordnanden av förvaltningschefer. 

Riktlinjerna finns på barn- och utbildningsförvaltningen. 

        

KS 2013/1303 

Förlängning av förordnande som administrativ chef. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förlänger Sune Valegrens tillförordnande för perioden   

2014-01-01 – 2014-02-02. 

 

KS 2013/1311 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Frejgården förs över till socialnämnden från den 1 januari 2014, 

2. Kumla mot narkotika (KMN) förs över till socialnämnden från den 1 januari 2014, 

samt 

3. återrapportering från kumla mot narkotika till kommunstyrelsen ska ske om sex 

månader. 

 

KS 2013/1314 

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporterna med fortsatt uppdrag till nämnderna 

att arbeta för en budget i balans. 

Bilaga: Förvaltningarnas månadsrapporter, finns på barn- och utbildning. 

 

KS 2013/1304 

Kommunstyrelsen förlänger tillförordnandet av Malin Holm som personalchef för 

perioden 2014-01-01 – 2014-01-31. 

 

KS 2013/342 

Kommunstyrelsen antar förslag till projektplan för arbetet med Vision 2025. 

Bilaga: Förslag till projektplan för Vision 2025 finns på barn- och utbildning. 

 

KS 2013/1405 

Kommunstyrelsen beslutar att vuxenutbildningen förs över till gymnasienämnden från 

den 4 augusti 2014. 

 

KS 2013/1333 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ansökan från Annika Sjökvist (S) om att bli 

politisk lärling i barn- och utbildningsnämnden under perioden 1 mars 2014 31 maj 

2014. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Meddelanden, forts 
 

KS 2013/1361 

Kommunstyrelsen godkänner 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, 

4. övriga punkter godkänns och att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att 

ta fram en tidsplan för införande av dessa som kopplas till internbudgetarbetet. 

 

Cirkulär 

Cirkulär 13:68 från Sveriges Kommuner och Landsting 

Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare 

samt övergångsbestämmelser. 

Cirkuläret finns på barn- och utbildning 

 

Publikation från Skolverket 

Forskning för klassrummet – Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken. 

Boken finns för utlåning på barn- och utbildning. 

 

PISA 

År 2012 deltog Sverige i PISA, en studie av 15- åringars kunskaper i matematik, 

läsförståelse och naturvetenskap. 

Rapporterna finns för utlåning på barn- och utbildning. 

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
  

 


