
 
 

Barn- och utbildningsnämnden 

Protokoll 
2014-04-23 

 
Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, stadshuset, 2014-04-23, klockan 14:00-

15:30 
  
Beslutande Annica Moberg (S) Per Holm (KD) 
 Robert Roos (S) Annelie Neuzil (M) 
 Anna Brorsson (S) Christina Örnebjär (FP) 
 Rosita Strömberg (S) Per-Arne Mårstad (C) 
 Erik Jönsson (S) Britt Eklöf (MP) 
 Eva Palmqvist (S)   
   
Närvarande, ej tjg ers Mohammed Bahram Hassan (S) Cristoffer Stockman (C) 
 Elisabeth Berglund (V)   
   
Övriga Annika Hallberg 

Tf Förvaltningschef, §§ 48-63 

Isac Svanberg  

Politisk lärling 
 Hanna Jonasson  

Förvaltningsekonom, §§ 47-51 

Annica Sjökvist  

Politisk lärling  
 Elisabeth Jangenby 

Utredningssekreterare 

 

   

 
Sekreterare ...................................................... §§ 47-63 
 Elisabeth Jangenby  

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

 
Justerare ...................................................... 
 Per-Arne Mårstad 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 

 
Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2014-04-23 

 
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 2014-04-23 § 47 Dnr BUN 2014/163 

Personalhandläggaren informerar 

Ärendebeskrivning 

Personalhandläggare Elsa Andersson informerar på gruppmötet om den aktuella 

situationen inom förvaltningen. 

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 2014-04-23 § 48 Dnr BUN 2014/88 

Ekonomisk rapport februari 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen rapporterar om det aktuella ekonomiska läget i förvaltningen. Ärendet 

återremitterades vid sammanträde den 19 mars. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för 

vidarebefordran till kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. godkänner den ekonomiska rapporten för vidarebefordran till kommunstyrelsen. 

2. uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbeta för en budget i balans. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 § 49 Dnr BUN 2014/162 

Ekonomisk rapport mars 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen lämnar rapport över det aktuella ekonomiska läget inom förvaltningen. 

 

Förvaltningsekonom Hanna Jonasson redogjorde på arbetsutskottet för träffar mellan 

ekonom, controller, personalhandläggare, verksamhetschef samt varje enskild 

skolledare i februari i syfte att ge stöd i ekonomin samt hur stödet kommer att läggas 

upp fortsättningsvis.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för 

vidarebefordran till kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. godkänner den ekonomiska rapporten för vidarebefordran till kommunstyrelsen. 

2. uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbeta för en budget i balans. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 § 50 Dnr BUN 2013/264 

Avstämning av barn- och elevantal 31/3 2014 samt justering av 
förskolans resursfördelningsmodell 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med beslutet som antogs vid införandet av resursfördelningsmodellen inför 

höstterminen 2013, har förvaltningen den 31 mars 2014, stämt av antalet barn- och 

elever varpå redovisning till nämnd och KS ska ske. Denna del avser nämndens externa 

redovisning mot KS.  

 

Även den interna avstämningen inom nämnden utfördes den 31 mars 2014, detta för att 

fördela resurserna internt till respektive enhet utefter faktiskt antal barn- och elever.  

Vid den interna avstämningen uppdagades en problematik kring 

resursfördelningsmodellen avseende förskolan varpå förvaltningen avser att justera 

modellen. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden 

1. lägger informationen avseende avstämningen av barn- och elevantal mot KS till 

handlingarna, 

2. beslutar att anta resursfördelningsmodellen i sin helhet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden 

1. lägger informationen avseende avstämningen av barn- och elevantal mot KS till 

handlingarna, 

2. beslutar att anta resursfördelningsmodellen i sin helhet 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 § 51 Dnr BUN 2013/217 

Motion om alla barns rätt till trettio timmar i förskolan 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 16 april 2013, § 109, åt barn- och 

utbildningsnämnden att lämna förslag till yttrande över Folkpartiets motion om alla 

barns rätt till trettio timmar i förskolan. I motionen föreslås att kommunfullmäktige 

beslutar att 

1. ta ett inriktningsbeslut om att ge alla barn i Kumla rätt till trettio timmar/vecka i 

förskola 

2. förläggningen av timmarna är på förskola utgår ifrån barnet och inte från 

verksamheten 

ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda kostnaderna utifrån ovan 

nämnda förslag 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till 

yttrande och därmed avslå motionen. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Förslag 
Christina Örnebjär (FP) (och Annelie Neuzil (M) föreslår bifall till motionen. 

 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Christina Örnebjärs (FP) och Annelie 

Neuzils (M) förslag om bifall.  

 

Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag har vunnit majoritet. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till 

yttrande och därmed avslå motionen. 

Reservationer 

Christina Örnebjär (FP) (och Annelie Neuzil (M) reserverar sitt till förmån för sitt eget 

förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 § 52 Dnr BUN 2013/342 

Motion om förändrade öppettider i förskolan 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 20 augusti 2013, § 211, åt barn- och 

utbildningsnämnden att lämna förslag till yttrande över Folkpartiets motion om 

förändrade öppettider i förskolan. i motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar 

att 

1. ge i uppdrag att undersöka behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid utöver 

nattomsorg, samt 

2. utifrån behovet utreda förutsättningarna för flexiblare öppettider i våra verksamheter. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

1. anta förslaget till yttrande och 

2. anse motionen vara besvarad. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Förslag 
Christina Örnebjär (FP) föreslår bifall till motionen. 

 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Christina Örnebjärs (FP) förslag om 

bifall.  

 

Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag har vunnit majoritet. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

1. anta förslaget till yttrande och 

2. anse motionen vara besvarad. 

Reservationer 

Christina Örnebjär (FP) och Annelie Neuzil (M) reserverar sig till förmån för Christina 

Örnebjärs förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 § 53 Dnr BUN 2013/343 

Motion om avgiftsfri skola 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog den 20 augusti 2013, § 213, åt barn- och 

utbildningsnämnden att lämna förslag på yttrande över Folkpartiets motion om avgiftsfri 

skola. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att det i kommande budget 

avsätts medel så att alla skolor kan genomföra utflykter och studiebesök. Dessa medel 

ska villkoras med att skolan inte tar ut några extra avgifter.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till 

yttrande och därmed avslå motionen. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Förslag 
Christina Örnebjär (FP) föreslår bifall till motionen. 

 

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

förvaltningschef att återkoppla till nämnden vid sammanträde i september hur avgiftsfri 

skola tillämpas. 

 

Christina Örnebjär föreslår bifall till Per Holms förslag. 

 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Christina Örnebjärs (FP) förslag om 

bifall. 

Ordföranden ställer bifall till Per Holms (KD) tilläggsförslag mot avslag.  

 

Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag och Per Holms (KD) förslag har vunnit 

majoritet. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till yttrande och därmed avslå 

motionen, och 

2. uppdrar åt förvaltningschef att återkoppla till nämnden vid sammanträde i september 

hur avgiftsfri skola tillämpas.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Motion om avgiftsfri skola, forts 

Reservationer 
Christina Örnebjär (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 § 54 Dnr BUN 2014/164 

Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv. Det regleras både i 4 kap 2 § 

Offentlighets- och sekretesslagen och i 6 § Arkivlagen. Bland annat ska varje 

myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen 

kallas denna arkivbeskrivning. 

 

Förvaltningen har upprättat förslag på arkivbeskrivning för barn- och 

utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till arkivbeskrivning för barn- och 

utbildningsnämnden. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till arkivbeskrivning för barn- och 

utbildningsnämnden. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 § 55 Dnr BUN 2014/165 

Tillämpning av placering vid förskole- och skolenhet 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden önskar en genomlysning av nuvarande och tidigare 

regler kring det fria skolvalet samt önskemål om viss förskola. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt arbetsutskottet att formulera uppdrag till 

förvaltningen gällande tillämpning av placering till förskole- och skolenheter. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt arbetsutskottet att formulera uppdrag till 

förvaltningen gällande tillämpning av placering till förskole- och skolenheter. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 § 56 Dnr BUN 2014/141 

Förslag till 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. Vid sammanträdet den 19 mars 2014, § 41, uppdrog 

barn- och utbildningsnämnden åt förvaltningen att upprätta förslag på rutiner för 

rapportering av särskilt komplexa barn- och elevärenden/individärenden till 

aprilsammanträdet. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget på rutiner för rapportering av särskilt 

komplexa barn- och elevärenden/individärenden.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget på rutiner för rapportering av särskilt 

komplexa barn- och elevärenden/individärenden.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 § 57 Dnr BUN 2014/166 

Informationsärende: Återrapportering till huvudman om 
redovisning om frånvaro och kränkande behandling 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med att utveckla rutiner för att rapportera 

frånvaro och anmälan om kränkande behandling till huvudman. Vid sammanträde den 

19 mars 2014, § 45, uppdrog nämnden till förvaltingen att redogöra för orsakerna till 

skillnaderna mellan skolornas rapportering av frånvaro och anmälan om kränkande 

behandling. 

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 2014-04-23 § 58 Dnr BUN 2013/266 

Informationsärende: Begreppet Glokala skolor 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet den 19 mars 2014, § 33, uppdrog nämnden åt förvaltningen att 

presentera begreppet Glokala skolor vid aprilnämnden. 

 

Kumlas Glokala Skolor är en del av ordinarie BUF-verksamhet som poängterar vikten 

av att tänka globalt och agera lokalt. Skolan ska i enlighet med gällande styrdokument 

arbeta med de fyra perspektiven varav det internationella är ett. Begreppet glokalt lyfter 

fram skolans uppdrag att ge våra barn verktyg och medel att förstå sin värld i ett globalt 

sammanhang. 

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 2014-04-23 § 59 Dnr BUN 2014/167 

Informationsärende: Utredning av möjliga platser för 
förskoleutbyggnad 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har tillsammans med miljö- och byggnadsförvaltningen utrett behov av 

samt möjliga platser för förskoleutbyggnad.  

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 2014-04-23 § 60 Dnr  

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Tf förvaltningschef Annika Hallberg informerar om läget i förvaltningen. 

 

Aktuellt köläge i barnomsorgen är att 11 barn behöver ha plats under våren, till hösten 

108. Ca 250 barn flyttar till samtidigt över till förskoleklass. 

 

Intervjuer till förskolechefstjänst sker v. 19. 

 

Nya Trädgårdens förskola har öppnat den 21 april. Förvaltningen har öppnat ännu en 

avdelning i Solbacka och kommer att ha den t.o.m. oktober. 

 

Rekrytering av rektor Kumlaby F-5 och grundsärskolan pågår.  

 

Chef för elevhälsan börjar på 30 procent den 28 april. Arbetar 100 procent från och med 

augusti. Kommer att ansvara för familjecoacherna, elevhälsan och samordnaren för 

Familjens Hus m.m. 

 

Förvaltningen har 7 snart 8 förstelärare på plats och kommer att utöka med fler under 

hösten. Förvaltningen återkommer med utförligare redogörelse av förstelärarna. 

 

Förvaltningsledningen vill att följande underlättande åtgärder (strategiska avtryck) ska 

märkas i verksamheterna: 

Vikariepengar för rättning av nationella prov 

Ljuddämpande åtgärder i förskolan 

Investeringar i it 

Brandskyddsarbete (satsning oktober-december 2014) 

 

Löneöversynen är klar. 

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 2014-04-23 § 61 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar om besök och aktuella händelser rörande deras 

kontaktpolitikerområden. 

 

Christina Örnebjär (FP) har träffat rektor Karin Edman, Romarebäcken. De har pratat 

verksamhet inför hösten. Kontaktpolitikerna är inbjuda till kommande Föräldraforum. 

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 2014-04-23 § 62 Dnr  

Redovisning av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

110/14-121/14 Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl SL 10:32, Jukka Tekonen, Rolf 

Östman 2014-01-08 - 2014-03-27 

 

122/14–125/14 Beslut om plats i barnomsorg och skolbarnsomsorg, SL 8:7, Maud 

Frimodig 2014-03-03. 

 

126/14 Ändring av attestförteckning, Ann-Sofie Vennerstrand är från och med 2014-03-

27 beslutsattestant för följande kostnadsställen 3030-3039, 3040-3045, 3050, 3053-3055 

samt är ersättare för följande kostnadsställen 3008, 3046-3049, 3051-3052, 3056-3058, 

3060-3069, 3099, 3130-3169, 3200-3259, 3300-3349, 3380-3449, 3460-3489. 

 

127/14 Anmälan om beslut i delegation om utredning och åtgärder i samband med 

kränkning eller trakasserier. SL 6:10, Erica Rosenkvist 2014-02-13 

 

128/14 Anmälan om beslut i delegation om förlängd skolgång årskurs 9. SL 7 kap § 13, 

Leif Rönnberg 2014-03-07 

 

129/14-131/14 Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl SL 10:32, Annika Hallberg 

2014-04-04 

 

132/14-133/14 Anmälan om beslut i delegation om utredning och åtgärder i samband 

med kränkning eller trakasserier. SL 6:10 

 

134/14 Ändring av attestförteckning, Åsa Käll är från och med 2014-04-01 

beslutsattestant för följande kostnadsställen; 3002, 3007, 3020-3029 samt är ersättare 

för följande kostnadsställen; 3000, 3001, 3003, 3004, 3005, 3006, 3070-3199, 3260-

3299, 3450-3459, 3490-3499, 3580-3599, 3660-3679. 

 

135/14-141/14 Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl SL 10:32, Annika Hallberg 

2014-04-04 

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 2014-04-23 § 63 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Frånvarorapportering 
2014/153 Skogstorp 2014-03-20 

2014/155 Skogstorp 2014-03-19 

2014/156 Skogstorp 2014-03-20 

2014/157 Skogstorp 2014-03-14 

2014/158 Skogstorp 2014-03-13 

2014/159 Skogstorp 2014-03-13 

2014/180 Vialund 2014-03-31 

 

Klagomålsärenden 
2014/54 Skogstorp, avslutat 

2014/61 Lillheden, avslutat 

2014/143 Malmen, nytt/avslutat 

2014/177 Haga, nytt/avslutat 

 

Anmälan till huvudman ang kränkande behandling 
2014/67 Skogstorp, öppet 

2014/68 Skogstorp, öppet 

2014/69 Skogstorp, öppet 

2014/70 Skogstorp, öppet 

2014/71 Skogstorp, öppet 

2014/85 Skogstorp, öppet 

2014/103 Vialund, avslutat 

2014/115 Norrgården, öppet 

2014/134 Förskolan Norrgården, öppet 

2014/137 Skogstorp, öppet 

2014/138 Skogstorp, öppet 

2014/139 Kumlaby, öppet 

2014/140 Kumlaby, öppet 

2014/150 Skogstorp, nytt 

2014/151 Skogstorp, nytt 

2014/152 Skogstorp, nytt 

2014/173 Skogstorp, nytt 

2014/174 Skogstorp, nytt 

2014/175 Vialund, nytt 

2014/178 Skogstorp, nytt 

2014/181 Skogstorp, nytt 

2014/188 Vialund, nytt 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Meddelanden, forts  
 

Skolinspektionsärenden      
2013/76 Vialund (öppet), 2013/533 Vialund (öppet), 2013/534 Malmen (avslutat)       

 

Protokollsutdrag      
KS 2014/159 

Tillsättande av tillförordnad förvaltningschef för barn- och 

utbildningsförvaltningen. 
Kommunstyrelsen beslutar att tillförordna Annika Hallberg som förvaltningschef för 

barn- och utbildningsförvaltningen1 april 2014 dock längst till och med 31 augusti. 

Kommundirektör Ulla Lundholm ska återrapportera till kommunstyrelsens arbetsutskott 

i april om hur chefskapet ser ut mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- 

och fritidsförvaltningen. 

 

KS 2014/155 

Ombudgetering av investeringar från 2013 till år 2014 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ombudgetering enligt förslag, samt beslutar 

att godkänna investeringsprojekt för överskottet enligt följande som gäller för barn- och 

utbildningsnämnden: 

• Projektering av en byggnation av förskola 6 avd. 2015, 1 miljon kronor  

• Inventarier till förskolan för att i första hand sänka ljudnivån, 0,5 miljon kronor. 

 

KSAU 2014/122 

Uppdrag om uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år 
På uppdrag av kommunstyrelsen har kommundirektören utvärderat arbetet gällande 

kommunens uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år. Kommunstyrelsen har 

genom skrivelsen fullgjort sin uppsynsplikt och har inte att besluta i sakfrågan. Ansvaret 

för sakfrågan finns däremot fördelat till barn- och utbildningsnämnden och 

gymnasienämnden. 

KSAU beslutar att  

1. lägga informationen till handlingarna, samt 

2. berörda nämnder uppmanas att inom ramen för sitt uppdrag beakta skollagen kap 29 

§ 9. 

 

KS 2014/109 

Uppföljning av handlingsplan för personer med begränsad funktionsförmåga 2013 

Kommunstyrelsen lägger uppföljning av handlingsplan för personer med begränsad 

funktionsförmåga till protokollet. 

Samtliga nämnder, styrelser och bolag uppmanas att verka för att nå målen i det 

handikappolitiska programmet för 2010-2014. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Meddelanden, forts  
 

KS 2014/258 

Införande av E-arkiv 
Kommunstyrelsen beslutar  

1. att Kumla kommun påbörjar samarbetet med Hallsberg, Laxå, Lekeberg, 

Askersund och Karlskoga kommun i enlighet med den förenklade förstudien, 

2. att finansiera projektet med 160 tkr under ett år från och med det datum en 

projektledare anställs, samt 

3. att kostnaden fördelas på varje förvaltning med 16 000 kronor per år och 

förvaltning. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
  

 


