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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-19 § 27 Dnr BUN 2013/510 

Finansieringsförslag för Naturskolan i internbudget 2014 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet den 29 januari 2014, §, 1, beslutade nämnden att ändra 0,65 % tjänst 

för Naturskolan till 0,90 % tjänst. Samtidigt uppdrog nämnden till förvaltningen att 

komma med finansieringsförslag till förändringen till nämndens sammanträde den 19 

mars 2014.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att finansiera förändringen av Naturskolans 

budget med 150 00 kr genom posten för Oförutsedda händelser. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att finansiera förändringen av Naturskolans 

budget med 150 00 kr genom posten för Oförutsedda händelser. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-19 § 28 Dnr BUN 2014/52 

Årsredovisning 2013 

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 räkenskapsårets slut. Årsredovisningen ska bland annat bestå av en 

förvaltningsberättelse, en resultaträkning och en balansräkning.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till Årsredovisning 2013. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till Årsredovisning 2013. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-19 § 29 Dnr BUN 2014/88 

Ekonomisk rapport februari 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen rapporterar muntligen om det aktuella ekonomiska läget i förvaltningen. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen och uppdrar åt förvaltningen 

att fortsätta arbetet med att komma i balans. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet  

1. överlämnar ärendet för beslut i nämnden och  

2. uppdrar åt förvaltningen att vid nästa arbetsutskott ha en fördjupad föredragning om 

de ekonomiska genomgångarna som förvaltningen haft med varje skolchef. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Per Holm (KD) föreslår att ärendet återremitteras eftersom ingen rapport finns. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. återremitterar ärendet enligt Per Holms (KD) förslag eftersom ingen rapport finns,  

2. uppdrar åt förvaltningen att vid nästa arbetsutskott ha en fördjupad föredragning om 

de ekonomiska genomgångarna som förvaltningen haft med varje skolchef. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-19 § 30 Dnr BUN 2013/289 

Yttrande över medborgarförslag om att flytta Naturskolan till 
Sannahed 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige överlämnade den 17 juni 2013, § 89, ett medborgarförslag om att 

flytta Naturskolan till Lillhedens skola till barn- och utbildningsnämnden för 

besvarande. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till yttrande och anser det därmed vara 

besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till yttrande och anser det därmed vara 

besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-19 § 31 Dnr BUN 2012/460 

Uppföljning av internkontrollplan 2013 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 67, anta 

reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I detta reglemente fastslås 

att kommunstyrelsen och nämnderna skall anta en särskild plan för uppföljning av den 

interna kontrollen. Planen ska följas upp årligen. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till uppföljning av intern kontrollplan för 

2013. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till uppföljning av intern kontrollplan för 

2013. 



8 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-19 § 32 Dnr BUN 2014/60 

Revisionsrapport, granskning av ärendehanteringsprocessen 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna inkom den 22 januari med en rapport angående revision av 

ärendehanteringsprocessen. Revisionen har omfattat beredning, beslutsunderlag och 

uppföljning, styrdokument för ärendehantering samt ärenderutiner. 

 

Synpunkter ska vara revisionen tillhanda senast den 31 mars 2014. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet för vidarebefordran till revisionen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet för vidarebefordran till revisionen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-19 § 33 Dnr BUN 2013/266 

Kumlas Glokala skolor 

Ärendebeskrivning 

Nämnden har beslutat att utveckla ett skolformsövergripande 

internationaliseringsprogram i Kumla kommun. Uppdragets utveckling hittills 

sammanfattas i dokumentet "Kumlas Glokala Skolor – en rapport".   

För att kunna ta nästa steg i programmet behöver vissa beslut fattas. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att 

1. Avskaffa styrgruppen i enlighet med programmets långsiktiga integrering i ordinarie 

verksamhet. 

2. Upprätta ett måldokument för kvalitetssäkring av internationaliseringsuppdraget. 

Uppdraget bör också integreras i kommunens övergripande kvalitetsarbete som en 

naturlig följd av dess förvaltningsövergripande strävan. Måldokumentet ska antas senast 

vid nämndens sammanträde i juni. 

3. För övergripande tydlighet upprätta en policy som fastslår att alla skolenheter, om än 

på olika sätt, ska arbeta in internationaliseringsuppdraget i sina planer och 

kvalitetsarbeten. Måldokumentet ska antas senast vid nämndens sammanträde i juni. 

4. Utarbeta ett måldokument för en kvalitetssäkrande uppföljning av Kumlas Glokala 

Skolors interkulturella matematikprojekt på sex skolenheter, förskola till grundskola (se 

bifogad rapport). 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Per Holm (KD) föreslår att barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag 

att se över namnvalet Glokala skolor. 

 

Efter diskussion enas nämnden om att uppdra åt förvaltningen att presentera begreppet 

Glokala skolor vid aprilnämnden. 

 

Christina Örnebjär (FP) föreslår ett tillägg kring förskola till förslagspunkt 3 så att hela 

lydelsen blir: För övergripande tydlighet upprätta en policy som fastslår att alla 

förskole- och skolenheter, om än på olika sätt, ska arbeta in 

internationaliseringsuppdraget i sina planer och kvalitetsarbeten. Måldokumentet ska 

antas senast vid nämndens sammanträde i juni. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Kumlas Glokala skolor, forts 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att 

1. Avskaffa styrgruppen i enlighet med programmets långsiktiga integrering i ordinarie 

verksamhet. 

2. Upprätta ett måldokument för kvalitetssäkring av internationaliseringsuppdraget. 

Uppdraget bör också integreras i kommunens övergripande kvalitetsarbete som en 

naturlig följd av dess förvaltningsövergripande strävan. Måldokumentet ska antas senast 

vid nämndens sammanträde i juni. 

3. För övergripande tydlighet upprätta en policy som fastslår att alla förskole- och 

skolenheter, om än på olika sätt, ska arbeta in internationaliseringsuppdraget i sina 

planer och kvalitetsarbeten, enligt Christina Örnebjärs (FP) förslag. Måldokumentet ska 

antas senast vid nämndens sammanträde i juni. 

4. Utarbeta ett måldokument för en kvalitetssäkrande uppföljning av Kumlas Glokala 

Skolors interkulturella matematikprojekt på sex skolenheter, förskola till grundskola (se 

bifogad rapport). 

5. Uppdrar åt förvaltningen att presentera begreppet Glokala skolor vid aprilnämnden. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-19 § 34 Dnr BUN 2013/403 

Medarbetarundersökning 2013 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 23 oktober 2013, § 80, att ge 

förvaltningen i uppdrag att besvara medarbetarundersökningens resultat avseende 

synpunkterna på förvaltningsledningen, för att sedan barn- och utbildningsnämnden ska 

kunna använda det som ett underlag när nämnden besvarar sin del av inkomna 

synpunkterna. 

 

Tf förvaltningschef Jukka Tekonen redovisar förvaltningens svar gällande synpunkterna 

på förvaltningsledningen.  

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 och återkommer 

med politikens svar på medborgarundersökningen 2013.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-19 § 35 Dnr BUN 2013/152 

Återrapportering, riktad inspektion Vialundskolan 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om Skolinspektionens riktade inspektion 2013. Tillsynen 

omfattade studiero, ledarskap och trygghet. Inget beslut i ärendet har inkommit. 

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 2014-03-19 § 36 Dnr BUN 2014/97 

Lokalsituationen på Skogstorpsskolan 

Ärendebeskrivning 

Skogstorpsskolan är ursprungligen byggd med 8 arbetsenheter som vardera rymmer 80 

elever, d.v.s. sammanlagt 640 elever.  Sedan starten har skolans lokalutnyttjande 

förändrats. En enhet används idag som förskolelokaler. Samtidigt har skolan tillförts 

lokaler i form av den s.k. Borgen. I lokalförsörsörjningsprogrammet (antaget av BUN 

dec 2012) anges skolans kapacitet med dessa förutsättningar till 800 elever. Eftersom 

olika typer av specialsalar samt matsal är dimensionerade för 640 elever krävs en 

översyn av dessa om skolan ska kunna ta emot ett ökat elevantal. 

 

Inom förvaltningen har utarbetats två alternativa förslag till förändrat lokalutnyttjande. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utreda alternativ 1 och 2 i samband med 

budgetarbetet inför 2015. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utreda alternativ 1 och 2 i samband med 

budgetarbetet inför 2015. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-19 § 37 Dnr BUN 2014/102 

Information om förändrade rutiner för särskilda 
undervisningsgrupper 

Ärendebeskrivning 

Sedan ett antal år tillbaka finns två kommungemensamma särskilda 

undervisningsgrupper för elever med diagnoser inom autismspektrum. Lillskolan för 

elever i skolåren F-5 är belägen vid Malmens skola, och Lilla gruppen för elever i 

skolåren 6-9 på Vialundskolan. Mot bakgrund av bland annat forskning inom området 

har förvaltningen förändrat rutinerna för de särskilda undervisningsgrupperna.  

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 2014-03-19 § 38 Dnr BUN 2014/105 

Remiss: Överenskommelse mellan Kumla kommun och 
kommunens föreningar/organisationer 

Ärendebeskrivning 

KSAU inkom den 19 februari 2014 med en remiss över ett förslag till överenskommelse 

mellan Kumla kommun och stiftelsen CESAM. 

 

Efter avslutad remissbehandling kommer beslut om överenskommelsen att fattas av 

kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till yttrande för vidarebefordran till 

KSAU. 

Arbetsutskottets beslut 

Överlämnar ärendet för beslut i nämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till yttrande för vidarebefordran till 

KSAU. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-19 § 39 Dnr BUN 2014/119 

Uppföljning 2013 av handlingsplan för personer med begränsad 
funktionsförmåga 

Ärendebeskrivning 

Handlingsplan för personer med begränsad funktionsförmåga följs upp årligen. 

Förvaltningen presenterar förslag på uppföljning för 2013. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar uppföljning 2013 av handlingsplan för personer 

med begränsad funktionsförmåga. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar uppföljning 2013 av handlingsplan för personer 

med begränsad funktionsförmåga. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-19 § 40 Dnr BUN 2014/132 

Uppföljning 2013 av aktivitetsplan för Folkhälsoplan 2012-2015 

Ärendebeskrivning 

Folkhälsoplanen är utgångspunkt för folkhälsoavtalet som skrevs mellan Örebro läns 

landsting, norra länsdelen, Örebro kommun, västra länsdelen, och södra länsdelen där 

Kumla ingår tillsammans med Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund. Därutöver har 

landstinget skrivit avtal med Örebro läns idrottsförbund och Örebro läns 

bildningsförbund. Av folkhälsoavtalen framgår kommunernas åtaganden, landstingets 

åtaganden och gemensamma åtaganden. Syftet med avtalet är att främja en god och 

jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan berörda organisationer.  

 

Kumla kommuns handlingsplan anger ett antal mål och delmål som är viktiga för att 

uppfylla åtagandena i folkhälsoavtalet med landstinget. Mål och delmål följs upp årligen 

av nämnderna.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till uppföljning 2013 av aktivitetsplan för 

Folkhälsoplan 2012-2015. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till uppföljning 2013 av aktivitetsplan för 

Folkhälsoplan 2012-2015. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-19 § 41 Dnr BUN 2014/141 

Uppdrag om rutiner för rapportering av särskilt komplexa barn- 
och elevärenden/individärenden 

Ärendebeskrivning 

För att kunna ge bästa möjliga stöd till skolledarna och kunna ta fullt ansvar för 

utbildningsverksamheterna bör huvudmannen regelbundet behandla särskilt komplexa 

ärenden som rör barn och elever. Förvaltningen bör därför få i uppdrag att ta fram 

rutiner för detta. Hänsyn ska tas till att det rör sekretessärenden och att 

delegationsordningen kan behöva ändras. 

Arbetsutskottets förslag 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att upprätta förslag på rutiner 

för rapportering av särskilt komplexa barn- och elevärenden/individärenden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att upprätta förslag på rutiner 

för rapportering av särskilt komplexa barn- och elevärenden/individärenden till 

aprilsammanträdet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-19 § 42 Dnr  

Förvaltningschefen informerar  

Ärendebeskrivning 

Tf förvaltningschef Jukka Tekonen informerar om läget i förvaltningen. 

 

Den förstärkta förskolechefsorganisationen enligt Jukka Tekonens 

ledningsorganisationsutredning, kommer att vara fulltalig efter sommaren. Liselott 

Broman Huss blir förskolechef, två personer börjar på 50 % i maj och på 100 % i juni. 

Annons för ytterligare en förskolechef kommer ut inom kort. Förskolecheferna kommer 

att vara ansvariga för 30-40 anställda. 

 

Verksamhetschef för F-5 Ann-Sofie Vennerstrand börjar nästa vecka. Verksamhetschef 

för förskola Åsa Käll börjar den 1 april. Chef för elevhälsan blir Susanne Sandberg, 

nuvarande rektor på Brunnskolan i Örebro. 

 

Kvar att genomföra är förstärkningen av det administrativa stödet. Skolledarna, främst 

rektorerna, har för lite administrativt stöd vilket också spiller av på lärarnas 

arbetssituation. Förstärkning inom administrationen bör vara på plats eftersommaren.  

 

Förskolecheferna bör sitta samlade i en gemensam lokal för att kunna stötta varandra.  

 

Upphandling av skolläkare 20 % pågår. 

 

Rekrytering av rektor Kumlaby skola F-5 pågår.  

 

Rekrytering rektor för JN/Vux pågår. 

 

Jukka Tekonen slutar nästa vecka och tackar för sig och för gott samarbete med 

nämnden. Rekrytering av ny förvaltningschef har börjat.  Jukka Tekonen lämnar 

skriftlig slutrapport till kommundirektören. 

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 2014-03-19 § 43 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar  

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar om läget inom sina respektive områden. 

 

Elisabeth Berglund var på föräldraforum på Romarebäcken den 24 februari. Rektor 

Karin Edman och förskolechef Marcus Milan var där. Skolledarna informerade föräldrar 

om förskolans utvecklingsarbete. Föräldrarna hade mycket frågor om trycket på 

förskolan. 

 

Annica Moberg gör många besök i förskolor och skolor men just nu inte i rollen som 

kontaktpolitiker. 

Förslag till beslut 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-19 § 44 Dnr  

Redovisning av delegationsbeslut  

Ärendebeskrivning 

 

40/14-47/14 Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl SL 10:32, Jukka Tekonen   

2014-01-16 - 2014-02-07  

 

48/14- 77/14 Avstängning från plats i förskola, fritidshem och familjedaghem BUN 

2008-01-30, § 8, Jukka Tekonen 2014-02-10 

 

78/14 Beslut om plats i barnomsorg och skolbarnsomsorg 8 kap 7 § SL, Leif Dickens 

2014-01-27 

 

79/14 Beslut om plats i barnomsorg och skolbarnsomsorg 8 kap 7 § SL, Leif Dickens 

2014-01-27 

 

80/14 Anmälan av beslut i delegation, avgift för plats i förskolan. SL 8:16, Jukka 

Tekonen 2014-01-20 

 

81/14 Anmälan av beslut i delegation, anvisning av plats i fritidshem, SL 14:6, Maud 

Frimodig 2014-01-17 

 

82/14 Anmälan av beslut i delegation, upphävande av placeringsbeslut SL 10:32, Rolf 

Östman 2014-01-30 

 

83/14 Ansökan om dubbel placering SL 10:32 Jukka Tekonen 2014-01-17 

 

84/14 Beslut angående yttrande samråd Svalan 4 och 6. Ordförande beslutar å barn- och 

utbildningsnämndens vägnar att anta förvaltningens förslag till yttrande. Annica Moberg 

2014-01-30 

 

85/14 Anmälan av beslut i delegation, bestridande av faktura avslås, SL 10:32, Jukka 

Tekonen 2014-02-25 

 

86/14 Ansökan om återbetalning av barnomsorgsavgift avslås, SL 10:32, Jukka 

Tekonen 2014-02-24 

 

86/14- 87/14 Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl SL 10:32, Jukka Tekonen 2014-

02-26 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Redovisning av delegationsbeslut, forts 
 

89/14 Ändring av attestförteckning, Jenny Liljeberg är från och med 2014-02-17 

ersättare för Mirjam Blomberg avseende Kulturskolans kostnadsställen; 3080, 3081, 

3082. Beslutet gäller tills vidare. Jukka Tekonen 2014-02-17 

 

90/14 Ändring av attestförteckning, Helena Finnman är från och med 2014-02-17 

beslutattestant för följande ytterligare kostnadsställen; 3184,3185,3176,3177 

Ändring av attestförteckning, Cathrine Hansson-Sonnerstedt är från och med 2014-02-

17 beslutattestant för följande ytterligare kostnadsställen; 3180,3181 

 

91/14-109/14 Anmälan om beslut i delegation om utredning och åtgärder i samband 

med kränkning eller trakasserier. SL 6:10 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-19 § 45 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Frånvarorapportering 
2014/90 Vialundskolan 2014-02-09 

2014/91 Vialundskolan 2014-02-09 

2014/92 Vialundskolan 2014-02-09 

2014/93 Vialundskolan 2014-02-09 

2014/94 Vialundskolan 2014-02-09 

2014/95 Vialundskolan 2014-02-09 

 

Klagomålsärenden                                            
2013/295 Skogstorp, avslutat 

2013/473 Vialund, avslutat 

2013/558 Torpet, nytt/avslutat 

2014/54 Skogstorp, nytt 

2014/58 Vialund, nytt/avslutat 

2014/61 Lillheden, nytt 

 

Anmälan till huvudman ang. kränkande behandling  
2014/67 Skogstorp, nytt 

2014/68 Skogstorp, nytt 

2014/69 Skogstorp, nytt 

2014/70 Skogstorp, nytt 

2014/71 Skogstorp, nytt 

2014/85 Skogstorp, nytt 

2014/103 Vialund, nytt 

2014/110 Tallängen, nytt/avslutat 

2014/112 Tallängen, nytt/avslutat 

2014/115 Norrgården, nytt 

2014/134 Förskolan Norrgården, nytt 

2014/137 Skogstorp, nytt 

2014/138 Skogstorp, nytt 

2014/139 Kumlaby, nytt 

2014/140 Kumlaby, nytt 

 

Skolinspektionsärenden      
2013/76 Vialund, öppet                                     

2013/533 Vialund, öppet 

2013/534 Malmen, öppet 
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Meddelanden, forts  
 

Protokollsutdrag      
KS 2013/1305 

Tillsättande av personalchef 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta tjänsten som personalchef med Eva Johansson 

med tillträde 5 maj. 

 

KS 2014/69 

Kommunstyrelsen godkänner måltidsutredningarna, beslutar enligt alternativ 1 när det 

gäller framtida kök inom äldreomsorgen, behåller tillagning i Kungsgårdens kök samt 

bygger ett nytt tillagningskök i det nya boendet. Det byggs också ett nytt tillagningskök 

i Vialundskolan samt en ny skolrestaurang. 

 

KS 201472 

Budgetförstärkning barn- och utbildningsnämnden 

1. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämndens budget förstärks md 

2,5 mkr motsvarande kostnad för ny ledningsorganisation. 

2. 0,8 mkr tillförs kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, samt 

3. finansiering sker genom att kostnaderna för pensioner budgeteras ned med 3,3 mkr. 

 

KS 2013/1400 

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar remissvar för Kumla kommun gällande Regional 

digital agenda för Örebro län. 

Information i ärendet finns hos på barn- och utbildningsförvaltningen. 

 

MBN 2014/31 

Tobakstillsyn 2013 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn av rökfria miljöer. Under 2013 

genomfördes därför tillsynsbeslut vid skolor. 

Redovisningen av tillsynsbesöken finns på barn- och utbildningsförvaltningen. 

 

KS 2013/1333 

Ansökan om politisk lärling – Annica Sjöqvist (S) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ansökan från Annica Sjöqvist (S) om att bli 

politisk lärling i barn- och utbildningsnämnden 1 mars 2014 – 31 maj 2014. Ansvarig 

handledare är Annica Moberg (S). 

 

KS 2014/26 

Ansökan om politisk lärling – Isac Svanberg (FP) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ansökan från Isac Svanberg (FP) om att bli 

politisk lärling i barn- och utbildningsnämnden 1 mars 2014 – 31 maj 2014. Ansvarig 

handledare är Christina Örnebjär (FP). 
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Meddelanden, forts 
 

Kurs/konferens 
Aktualitetsdag för skolan  

28 augusti i Växjö. Anmälan senast 28 juli. Information finns på barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna och uppdrar till 

förvaltingen att redogöra för orsakerna till skillnaderna mellan skolornas rapportering av 

frånvaro och anmälan om kränkande behandling, till nästa nämnd. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-19 § 46 Dnr BUN 2014/149 

Beslut om verksamhetschef för skolhälsovården 

Ärendebeskrivning 

Skolhälsovården är en hälso- och sjukvårdsverksamhet och regleras förutom i skollagen 

också i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL). 

 

Barn- och utbildningsnämnden är vårdgivare för skolhälsovården. Enligt HSL ska 

vårdgivaren utse en verksamhetschef med ansvar för verksamheten. Verksamhetschefen 

har det samlade ledningsansvaret för skolhälsovården.  

 

Under perioden 1 april till och med 31 augusti 2014 finns ingen utsedd verksamhetschef 

för skolhälsovården. Nämnden bör därför utse en sådan. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden utser samordnande skolsköterska Birgitta Åström till 

verksamhetschef under perioden 1 april till och med 31 augusti 2014. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden utser samordnande skolsköterska Birgitta Åström till 

verksamhetschef under perioden 1 april till och med 31 augusti 2014. 
  

 


