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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

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

     



3 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-11 § 64 Dnr BUN 2014/176 

Medborgarförslag - Egna datorer Skogstorp 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige överlämnade den 24 mars 2014, § 18, medborgarförslaget 

"Önskan om egna datorer för röd enhet, Skogstorpsskolan” till barn- och 

utbildningsnämnden för besvarande och slutgiltig behandling. 

Arbetsutskottets förslag 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till yttrande och anser därmed 

medborgarförslaget vara besvarat. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till yttrande och anser därmed 

medborgarförslaget vara besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-11 § 65 Dnr BUN 2014/242 

Medborgarförslag - Barnanpassa Familjens Hus 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget "Barnanpassa Familjens Hus” 

till barn- och utbildningsnämnden för beredning och besvarande, vid sammanträde den 

22 april 2014, § 33. Förslagsställaren föreslår att Öppna förskolan ska ha öppet även då 

personal inte är på plats samt förändringar i verksamhetens utrymmen. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till yttrande och lägger informationen till 

handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till yttrande och anser därmed 

medborgarförslaget vara besvarat. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till yttrande och anser därmed 

medborgarförslaget vara besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-11 § 66 Dnr BUN 2014/239 

Ekonomisk rapport april 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen lämnar rapport över det aktuella ekonomiska läget i förvaltningen. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. godkänner den ekonomiska rapporten för vidarebefordran till kommunstyrelsen och  

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

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. godkänner den ekonomiska rapporten för vidarebefordran till kommunstyrelsen och  

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-11 § 67 Dnr BUN 2014/240 

Ekonomisk rapport maj 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen lämnar rapport över det aktuella ekonomiska läget i förvaltningen.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. godkänner den ekonomiska rapporten för vidarebefordran till kommunstyrelsen och  

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

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. godkänner den ekonomiska rapporten och  

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-11 § 68 Dnr BUN 2014/280 

Utvärdering Naturskolan 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträde den 29 januari 2014, § 1, beslutade barn- och utbildningsnämnden att 

uppdra åt förvaltingen att utvärdera Naturskolan till budgetarbetet 2015 bland annat 

utifrån ett måluppfyllnadsperspektiv.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar utvärderingen.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar utvärderingen.  

 

 

Britt Eklöf (MP) deltog inte under ärendet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-11 § 69 Dnr BUN 2014/251 

Förläggning av tid i förskola för 15-timmarsbarn 

Ärendebeskrivning 

I Skollagens 8 kap 4§ och 6§ fastställs att barn från och med tre års ålder har rätt till 525 

timmars förskola per år och barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga har rätt 

till tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Det finns inget som i lagtext reglerar 

hur dessa timmar i övrigt förläggs. I dagsläget erbjuds föräldrar, som har barn inskrivna 

i Kumlas förskolor, olika tider beroende på vilken förskola barnen går på och har som 

förälder ingen större möjlighet att påverka dessa. Barn- och utbildningsnämnden har 

uttryckt ett önskemål att det ska finnas en likvärdighet i hela kommunen.  

 

Förskolecheferna har tillsammans med verksamhetschef tittat på hur det ser ut idag och 

gjort en bedömning av vilka konsekvenser olika alternativ har för barnen, familjerna 

och verksamheten.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar något av alternativen 1-4. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet  

1. uppdrar åt förvaltningen att ta fram bättre ekonomiskt underlag för matkostnader 

gällande alternativ 2-4 till nämnden och  

2. överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. antar alternativ 4 och 

2. beslutar att förändringen ska börja gälla från och med den 1 september 2015. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-11 § 70 Dnr BUN 2014/243 

Mål och medel 2015 och flerårsplan 2016-2017 (budget) 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har upprättat förslag till Mål och medel 2015 och flerårsplan för åren 

2016-2017 gällande barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till Mål och medel 2015 och flerårsplan för 

åren 2016-2017.  

Arbetsutskottets beslut 

Överlämnar ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Drift - ambitions- och kvalitetsförbättringar 
Kajsa Rosén (FP) föreslår följande prioriteringar: 

1) Mindre barngrupper; 500 tkr 2015, 3000 tkr 2016, 3000 tkr 2017 

1) Utökad lärartäthet; 3000 tkr 2015, 3000 tkr 2016, 5000 tkr 2017 

2) Studie- och yrkesvägledning; 600 tkr 2015, 1000 tkr 2016 

2) Fler förskollärare och fritidspedagoger; 3000 tkr 2015, 3000 tkr 2016, 3000 tkr 2017 

2) Barn i behov av särskilt stöd; 2000 tkr 2015, 2000 tkr 2016 

3) Mindre rektorsområden; 1000 tkr 2015, 3000 tkr 2015, 4000 tkr 2017 

4) Löner och kompetensutveckling; 4000 tkr 2015, 5000 tkr 2016, 5000 tkr 2017 

5) Modersmål och SVA; 600 tkr 2015, 1000 tkr 2016 

samt att barn- och utbildningsnämnden  

1. ger förvaltningen i uppdrag att utreda minskad administration och  

2. rekrytering av dagbarnvårdare; 2000 tkr 2015, 2000 tkr 2016. 

 

Propositionsordning Drift - ambitions- och kvalitetsförbättringar 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Kajsa Roséns (FP) förslag. 

Ordföranden finner att förvaltningens förslag vunnit bifall. 

 

Investering - fastigheter (om- och tillbyggnad) 
KD, M, C och MP föreslår följande prioriteringar genom Per Holm (KD): 

1) Vialund, ombyggnad 

2) Stene skola, nybyggnad 

3) Ny förskola, sex avdelningar 

4) Åtgärder Borgen inför ökat elevantal 

5) Åtgärder för likvärdiga lokalförutsättningar, Kumlaby, Skogstorp 

6) Utemiljö Hardemo 

6) Utemiljö Vialund 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

7) Projektering ombyggnad Malmens skola 

8) Åtgärder för mottagande av skolår 6, Fylsta, Haga, Malmen, Tallängen, Lillheden 

 

Kajsa Rosén (FP) föreslår följande prioriteringar: 

1) Ny förskola; 25 000 tkr 2015, 25 000 tkr 2016 

2) Stene nybyggnad; 14 000 tkr 2015 

3) Rust av skolor; 6000 tkr 2015 

4) Lokaler årskurs 6; 6814 tkr 2015, 4814 tkr 2016 

4) Utemiljöer; 1000 tkr 2015, 500 tkr 2016 

 

Majoriteten ställer sig bakom M, MP, C och KD:s förslag. 

 

Propositionsordning Investering - fastigheter (om- och tillbyggnad) 
Ordföranden ställer M, MP, C, KD och majoritetens förslag mot Kajsa Roséns (FP) 

förslag. 

Ordföranden finner att M, MP, C, KD och majoritetens förslag vunnit bifall. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. antar förvaltingens förslag gällande driftkostnadsförändringar till följd av ambitions- 

och kvalitetsförbättringar, 

2. antar förvaltingens förslag gällande driftkostnadsförändringar till följd av 

volymökningar,  

3. antar förvaltingens förslag gällande investeringsbudget Inventarier och fordon, 

4. antar förvaltingens förslag gällande investeringsbudget IT-relaterade investeringar 

och 

5. beslutar prioritera investeringsbudget Fastigheter (om- och tillbyggnad) enligt 

följande: 

1) Vialund, ombyggnad 

2) Stene skola, nybyggnad 

3) Ny förskola, sex avdelningar 

4) Åtgärder Borgen inför ökat elevantal 

5) Åtgärder för likvärdiga lokalförutsättningar, Kumlaby, Skogstorp 

6) Utemiljö Hardemo 

6) Utemiljö Vialund 

7) Projektering ombyggnad Malmens skola 

8) Åtgärder för mottagande av skolår 6, Fylsta, Haga, Malmen, Tallängen, Lillheden 

Reservationer 

Kajsa Rosén (FP) reserverar sig till förmån till eget förslag 

 

 

Britt Eklöf (MP) deltog inte under ärendet. 



11 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-11 § 71 Dnr BUN 2014/257 

Sammanställning klagomålsärenden 

Ärendebeskrivning 

Kravet på klagomålshantering regleras i 4 kap 8 § skollagen. Alla kommuner är 

skyldiga att ha rutiner för klagomålshantering. Förvaltningen sammanställder eventuella 

klagomål och redovisar dem för nämnden. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar sammanställningen av klagomål och synpunkter 

och lägger informationen till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar sammanställningen av klagomål och synpunkter 

och lägger informationen till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-11 § 72 Dnr BUN 2014/258 

Reviderade rutiner för klagomålshantering 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträde den 30 maj 2011, § 68, antog barn- och utbildningsnämnden rutiner 

för klagomålshanteringen. Eftersom ledningsorganisationen på barn- och 

utbildningsförvaltningen har förändras behöver rutinerna förändras.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. reviderar rutinerna för klagomålshantering så tillvida att verksamhetscheferna i stället 

för förvaltningschef, utreder klagomål på rektorer och förskolechefer samt att 

sammanställning av inkomna klagomål redovisas teminsvis. I övrigt inga förändringar i 

rutinerna. 

2. uppdrar åt förvaltningen att revidera och uppdatera informationen om 

klagomålsrutinerna till föräldrar, barn och elever. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. reviderar rutinerna för klagomålshantering så tillvida att verksamhetscheferna i stället 

för förvaltningschef, utreder klagomål på rektorer och förskolechefer samt att 

sammanställning av inkomna klagomål redovisas teminsvis. I övrigt inga förändringar i 

rutinerna. 

2. uppdrar åt förvaltningen att revidera och uppdatera informationen om 

klagomålsrutinerna till föräldrar, barn och elever. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-11 § 73 Dnr BUN 2014/259 

Reviderade kontaktpolitikerområden 

Ärendebeskrivning 

På grund av organisationsförändringar bör kontaktpolitikerområdena ses över. De 

fyllnadsval som behöver göras blir samtidigt en naturlig del av beslutet.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till reviderade kontaktpolitikerområden.  

Arbetsutskottets behandling 

Annica Moberg (S) föreslår att arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden  

1. att besluta enligt förvaltningens förslag samt  

2. att reglemente och diskussionsunderlag skickas ut till kontaktpolitikerna.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden  

1. att besluta enligt förvaltningens förslag samt  

2. att reglemente och diskussionsunderlag skickas ut till kontaktpolitikerna.  

 

Per Holm (KD) deltar inte i beslutet. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

KD, M, C och MP föreslår genom Per Holm (KD) att barn- och utbildningsnämnden 

endast beslutar om fyllnadsval och att ett nytag kring kontaktpolitikerorganisationen 

görs vid ny mandatperiod. 

 

Annika Moberg (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot oppositionens förslag. 

Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag har vunnit bifall. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. beslutar enligt förvaltningens förslag samt  

2. att reglemente och diskussionsunderlag skickas ut till kontaktpolitikerna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Reviderade kontaktpolitikerområden, forts 
 

Reservationer  
Per Holm (KD), Margareta Engman (M), Kajsa Rosén (FP), Per-Arne Mårstad (C) och 

Britt Eklöf (MP) reserverar sig till förmån för oppositionens förslag.   
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-11 § 74 Dnr BUN 2014/252 

Skolhälsovårdens verksamhetsberättelse 

Ärendebeskrivning 

Skolhälsovården har upprättat verksamhetsberättelse. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar skolhälsovårdens verksamhetsberättelse. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar skolhälsovårdens verksamhetsberättelse. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-11 § 75 Dnr BUN 2014/253 

Skolhälsovårdens patientsäkerhetsberättelse 

Ärendebeskrivning 

Skolhälsovården har upprättat patientsäkerhetsberättelse. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar skolhälsovårdens patientsäkerhetsberättelse. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förvaltningens förslag.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar skolhälsovårdens patientsäkerhetsberättelse. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-11 § 76 Dnr  

Förvaltningschefen informerar  

Ärendebeskrivning 

Stf förvaltningschef Rolf Östman informerar om det aktuella läget inom förvaltningen. 

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 2014-06-11 § 77 Dnr BUN 2013/480 

Utvärdering av försök med fyra KUP-dagar i förskola och 
fritidshem 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen hade 2012 fyra kompetens-, utvecklings- och planeringsdagar (KUP) på 

försök istället för två. Försöket har nu utvärderats.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. beslutar att det ska vara fyra KUP-dagar per år för förskola och fritidshem, 

2. beslutar att KUP-dagarna ska förläggas samtidigt som grundskolans KUP-dagar, 

3. beslutar att KUP-dagar för hösten 2014 förläggs till den 22 september och den 29 

oktober, 

4. uppdrar åt förvaltningen att förbättra informationen till föräldrar om KUP-dagarnas 

syfte och innehåll, 

5. uppdrar åt förvaltningen att förbättra informationen både på kort och på lång sikt till 

föräldrar om KUP-dagarnas förläggning, 

6. beslutar att inga personalträffar får läggas före kl. 16:30 och  

7. beslutar att verksamheterna inte får stänga vid personalträffar. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Annica Moberg (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden 

1. återremitterar utvärderingen för att utöka underlaget, 

2. beslutar att KUP-dagarna ska förläggas samtidigt som grundskolans KUP-dagar, 

3. beslutar att KUP-dagar för hösten 2014 förläggs till den 22 september och den 29 

oktober under förutsättning att inte alla förskolor stänger samtidigt, 

4. uppdrar åt förvaltningen att förbättra informationen till föräldrar om KUP-dagarnas 

syfte och innehåll, 

5. uppdrar åt förvaltningen att förbättra informationen både på kort och på lång sikt till 

föräldrar om KUP-dagarnas förläggning, 

6. beslutar att inga personalträffar får läggas före kl. 16:30 och  

7. beslutar att verksamheterna inte får stänga vid personalträffar. 
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Utvärdering av försök med fyra KUP-dagar i förskola och 
fritidshem, forts 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 

1. återremitterar utvärderingen för att utöka underlaget, 

2. beslutar att KUP-dagarna ska förläggas samtidigt som grundskolans KUP-dagar, 

3. beslutar att KUP-dagar för hösten 2014 förläggs till den 22 september och den 29 

oktober under förutsättning att inte alla förskolor stänger samtidigt, 

4. uppdrar åt förvaltningen att förbättra informationen till föräldrar om KUP-dagarnas 

syfte och innehåll, 

5. uppdrar åt förvaltningen att förbättra informationen både på kort och på lång sikt till 

föräldrar om KUP-dagarnas förläggning, 

6. beslutar att inga personalträffar får läggas före kl. 16:30 och  

7. beslutar att verksamheterna inte får stänga vid personalträffar. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-11 § 78 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar  

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna informerar om sina kontakter med verksamheterna. 

 

Erik Jönsson och Elisabeth Berglund var på Romarebäcken den 13 maj där de bland 

annat diskuterat gränsdragning mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 

kommunfastigheter samt barngruppernas storlek. 

 

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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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-11 § 79 Dnr  

Redovisning av delegationsbeslut  

Ärendebeskrivning 

142/14-148/14 Anmälan om beslut i delegation om utredning och åtgärder i samband 

med kränkning eller trakasserier. SL 6:10, Gunilla Kalmnäs 2013-12-11 - 2014-03-05 

 

149/14 Anmälan om beslut i delegation om utredning och åtgärder i samband med 

kränkning eller trakasserier. SL 6:10, Lena Karlsson 2014-02-27 

 

150/14-154/14 Anmälan om beslut i delegation om utredning och åtgärder i samband 

med kränkning eller trakasserier. SL 6:10, Gunilla Kalmnäs 2013-12-18 – 2014-03-26 

 

155/14 Anmälan om beslut i delegation om utredning och åtgärder i samband med 

kränkning eller trakasserier. SL 6:10 Erica Rosenkvist 2014-03-21 

 

156/14 Anmälan om beslut i delegation om utredning och åtgärder i samband med 

kränkning eller trakasserier. SL 6:10 Erica Rosenkvist 2014-04-01 

 

157/14, 159/14-183/14 14 Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl SL 10:32, Annika 

Hallberg 2014-04-04 – 2014-05-23 

 

184/14 Ändring av attestförteckning gäller fr.o.m. 2014-04-29 och antas av 

förvaltningschef Annika Hallberg 2014-04-29. För attestförteckningen i sin helhet, se 

bilaga 1. 

 

185/5 Beslut om plats i barnomsorg och skolbarnsomsorg, SL 8:7, Cathrine Hansson 

Sonnerstedt 2014-05-05 

 

186/14 Beslut om inskrivning i grundsärskola, SL 7 kap. 5 § SFS 2010:800, Maj-Britt 

Jonsson 2014-05-12 

 

187/14 Anmälan om beslut i delegation om utredning och åtgärder i samband med 

kränkning eller trakasserier. SL 6:10, Erica Rosenkvist 2014-05-16 

 

188/14 Anmälan om beslut i delegation att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

antar förslag till yttrande över detaljplan för vårdboendet, Kumla 11.1, 2014-05-28 

 

189/14 Anmälan om beslut i delegation att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

antar förslaget till uppdrag till barn- och utbildningschefen gällande tillämpning av 

placering till förskole- och skolenheter och uppdrar åt förvaltningen att återkoppla 

uppdraget vid nämndens andra sammanträde i höst. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

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 2014-06-11 § 80 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Anmälan till huvudman ang. kränkande behandling     

2014/203 Skogstorp, nytt 

2014/204 Skogstorp, nytt 

2014/227 Skogstorp, nytt 

2014/247 Skogstorp, nytt 

2014/275 Skogstorp, nytt 

2014/281 Skogstorp, nytt 

2014/287 Vialund, nytt 

2014/288 Vialund, nytt 

 

Skolinspektionsärenden      

2013/76 Vialund, öppet 

2013/152 Vialund öppet                                     

2013/533 Vialund, öppet 

2014/283 Skogstorp F-5, nytt 

 

Protokollsutdrag      

KS 2014/274 

Årsredovisning 2013 – Kumla kommun samt revisionsrapport avseende granskning av 

bokslut och årsredovisning 2013. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 

2013 för Kumla kommun. 

 

KS 2014/333 

Revisionsberättelse 2013 – Kumla kommun 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt 

enskilda ledamöter i styrelse och nämnder. 

 

KS 2014/290 

Nämndernas månadsrapporter 

Ekonomiavdelningen har upprättat månadsrapport till kommunstyrelsen för samtliga 

nämnder och förvaltningar t o m mars månad. Kommunstyrelsen godkänner den 

ekonomiska rapporten samt uppdrar åt nämnderna att arbeta för en budget i balans. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Meddelanden, forts 
 

KS 2014/407 

Avstämning barn- och elevantal 2014 

Enligt resursfördelningsmodell för barn- och utbildningsnämnden ska det ske en 

avstämning mellan budgeterat antal barn/elever i förskola, fritidshem, förskoleklass och 

skola och det faktiska antalet i nämndens verksamheter den 31 mars. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 5400 tkr, 

2. kontot för inkomstutjämningsbidrag budgeteras upp med 2000 tkr, 

3. kontot för mellankommunal utjämning budgeteras upp med 600 tkr, samt 

4. 2800 tkr ianspråktas från kommunstyrelsens anslag för oförutsett. 

 

Valärenden 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Shorish Saber (S) som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden 

utser Lars-Erik Fallén till ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Shorish Saber 

(S). 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
  

 


