
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

Protokoll 
2010-01-27 

 
Plats och tid Rum Kumla, Stadshuset, 2010-01-27, klockan 14:00-15:00,  

15:10-15:40 
  
Beslutande Katarina Hansson (S) Per Holm (KD) 
 Stefan Svensson (S) Per-Arne Mårstad (C) 
 Christer Thörner (S) Roberth Axäng (FP) 
 Marie Eriksson (S) Joel Falk (C) 
 Kristina Davidsson (S) Margareta Engman (M) 
 Thomas Bäck (S)   
   
Närvarande, ej tjg ers Eva Palmqvist (S) Marcus Thörn (MP) 
 Elisabeth Berglund (V)   
   
Övriga Leif Lindström 

Förvaltningschef 
Elisabeth Jangenby  
Sekreterare 

 Lars Malmberg Politisk lärling Maria Persson 
Förvaltningsekonom 

 
Sekreterare ...................................................... §§ 1-15 
 Elisabeth Jangenby  

 
Ordförande ...................................................... 
 Katarina Hansson 

 
Justerare ...................................................... 
 Roberth Axäng 

 

Anslag/Bevis 

Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2010-01-27 

 
Datum för 
uppsättande 

2010-02-02 Datum för nedtagande 2010-02-26 

 
Förvaringsplats Barn- och utbildningskontoret, Stadshuset 
  
Underskrift ...................................................... 
 Lillemor Holgersdotter 



2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-27 § 1 Dnr BUN 2008/166 

Ekonomisk rapport 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningsekonom Maria Persson lämnar rapport över den aktuella ekonomiska 
situationen inom barn- och utbildningsnämnden. 

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden lägger månadsrapporten till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger månadsrapporten till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-27 § 2 Dnr BUN 2009/155 

Internbudget 2010 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutade den 16 december 2009, § 98, att 
återremittera förlaget på Internbudget 2010 och flerårsbudget 2011 och 2012 till 
förvaltningen för att se över den utifrån förvaltningens påannonserade ökning av barn i 
förskolan. 
 
Förvaltningschef Leif Lindström och förvaltningsekonom Maria Persson presenterar 
nytt förslag på Internbudget 2010 och flerårsbudget 2011 och 2012. 

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget på Internbudget 2010 och flerårsbudget 
2011 och 2012. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Yrkanden 
Per Holm (KD) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ansöker om ett tilläggsanslag 
från kommunstyrelsen för kostnader under 2010 som ej ryms inom tilldelad ram. 
 
Propositionsordning 
Nämnden godkänner propositionsordning: 
Bifall till Per Holms (KD) yrkande ställs mot avslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 
1. antar förslaget på Internbudget 2010 
2. avslår Per Holms (KD) yrkande att barn- och utbildningsnämnden ansöker om ett 
tilläggsanslag från kommunstyrelsen för kostnader under 2010 som ej ryms inom 
tilldelad ram. 
 
Reservationer 
Per Holm (KD), Per-Arne Mårstad (C), Roberth Axäng (FP), Margareta Engman (M) 
och Joel Falk (C) reserverar sig till förmån för Per Holms (KD) förslag.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-27 § 3 Dnr BUN 2009/185 

Bidragsbelopp till enskilda verksamheter 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen beslutade den 10 juni om förtydligande av skollagens (1985:1100) 
bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser.  Underlag för riksdagens beslut finns i 
propositionen 2008/09:171, Offentliga bidrag på lika villkor. Bestämmelserna ska 
tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2010. 
 
Förändringarna innebär sammanfattningsvis följande: 
• Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av 
motsvarande slag. Det innebär att nya regler gäller för beräkning av bidragen till enskilt 
bedrivna förskolor, förskoleklasser, fritidshem och gymnasiesärskolor. 
• Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för 
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet 
• Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom 
individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. 
• Det nu gällande kravet på att bidraget ska bestämmas med hänsyn till skolans åtagande 
och elevens behov tas bort. 
• Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.  
 
Förvaltningsekonom Maria Persson presenterar förslag på bidragsbelopp för 2010 till 
enskilda verksamheter. 

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2010 till enskilda 
verksamheter. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2010 till enskilda 
verksamheter. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-27 § 4 Dnr BUN 2010/47 

Bidragsbelopp 2010 för Al Salam skolan i Örebro 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen beslutade den 10 juni om förtydligande av skollagens (1985:1100) 
bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser.  Underlag för riksdagens beslut finns i 
propositionen 2008/09:171, Offentliga bidrag på lika villkor. Regeringen beslutade den 
11 juni 2009 om kompletterande föreskrifter (SFS 2009:672) i förordningen 
(1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet. 
Bestämmelserna ska tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2010. 
 
Förändringarna innebär sammanfattningsvis följande: 
• Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av 
motsvarande slag. Det innebär att nya regler gäller för beräkning av bidragen till enskilt 
bedrivna förskolor, förskoleklasser, fritidshem och gymnasiesärskolor. 
• Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för 
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. 
• Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom 
individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. 
• Det nu gällande kravet på att bidraget ska bestämmas med hänsyn till skolans 
åtagande och elevens behov tas bort. 
• Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol. 
Det gäller både grundbelopp och tilläggsbelopp. Det innebär att domstolen kan pröva 
och fastställa bidragets storlek. 
för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet 
 
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 09:75) ska kommunen fatta särskilt 
beslut till varje fristående huvudman i vilken kommunen har elever. Varje ärende ska ha 
ett diarienummer. 

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2010 för  
Al Salam skolan i Örebro enligt handling. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2010 för  
Al Salam skolan i Örebro enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-27 § 5 Dnr BUN 2010/48 

Bidragsbelopp 2010 för Engelska skolan i Örebro 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen beslutade den 10 juni om förtydligande av skollagens (1985:1100) 
bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser.  Underlag för riksdagens beslut finns i 
propositionen 2008/09:171, Offentliga bidrag på lika villkor. Regeringen beslutade den 
11 juni 2009 om kompletterande föreskrifter (SFS 2009:672) i förordningen 
(1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet. 
Bestämmelserna ska tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2010. 
 
Förändringarna innebär sammanfattningsvis följande: 
• Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av 
motsvarande slag. Det innebär att nya regler gäller för beräkning av bidragen till enskilt 
bedrivna förskolor, förskoleklasser, fritidshem och gymnasiesärskolor. 
• Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för 
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. 
• Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom 
individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. 
• Det nu gällande kravet på att bidraget ska bestämmas med hänsyn till skolans 
åtagande och elevens behov tas bort. 
• Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol. 
Det gäller både grundbelopp och tilläggsbelopp. Det innebär att domstolen kan pröva 
och fastställa bidragets storlek. 
för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet 
 
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 09:75) ska kommunen fatta särskilt 
beslut till varje fristående huvudman i vilken kommunen har elever. Varje ärende ska ha 
ett diarienummer. 

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2010 för  
Engelska skolan i Örebro enligt handling. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2010 för  
Engelska skolan i Örebro enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-27 § 6 Dnr BUN 2010/49 

Bidragsbelopp 2010 för Grenadjärskolan i Örebro 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen beslutade den 10 juni om förtydligande av skollagens (1985:1100) 
bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser.  Underlag för riksdagens beslut finns i 
propositionen 2008/09:171, Offentliga bidrag på lika villkor. Regeringen beslutade den 
11 juni 2009 om kompletterande föreskrifter (SFS 2009:672) i förordningen 
(1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet. 
Bestämmelserna ska tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2010. 
 
Förändringarna innebär sammanfattningsvis följande: 
• Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av 
motsvarande slag. Det innebär att nya regler gäller för beräkning av bidragen till enskilt 
bedrivna förskolor, förskoleklasser, fritidshem och gymnasiesärskolor. 
• Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för 
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. 
• Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom 
individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. 
• Det nu gällande kravet på att bidraget ska bestämmas med hänsyn till skolans 
åtagande och elevens behov tas bort. 
• Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol. 
Det gäller både grundbelopp och tilläggsbelopp. Det innebär att domstolen kan pröva 
och fastställa bidragets storlek. 
för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet 
 
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 09:75) ska kommunen fatta särskilt 
beslut till varje fristående huvudman i vilken kommunen har elever. Varje ärende ska ha 
ett diarienummer. 

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2010 för 
Grenadjärskolan i Örebro enligt handling. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2010 för 
Grenadjärskolan i Örebro enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-27 § 7 Dnr BUN 2010/50 

Bidragsbelopp 2010 för Johannaskolan i Örebro 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen beslutade den 10 juni om förtydligande av skollagens (1985:1100) 
bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser.  Underlag för riksdagens beslut finns i 
propositionen 2008/09:171, Offentliga bidrag på lika villkor. Regeringen beslutade den 
11 juni 2009 om kompletterande föreskrifter (SFS 2009:672) i förordningen 
(1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet. 
Bestämmelserna ska tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2010. 
 
Förändringarna innebär sammanfattningsvis följande: 
• Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av 
motsvarande slag. Det innebär att nya regler gäller för beräkning av bidragen till enskilt 
bedrivna förskolor, förskoleklasser, fritidshem och gymnasiesärskolor. 
• Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för 
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. 
• Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom 
individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. 
• Det nu gällande kravet på att bidraget ska bestämmas med hänsyn till skolans 
åtagande och elevens behov tas bort. 
• Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol. 
Det gäller både grundbelopp och tilläggsbelopp. Det innebär att domstolen kan pröva 
och fastställa bidragets storlek. 
för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet 
 
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 09:75) ska kommunen fatta särskilt 
beslut till varje fristående huvudman i vilken kommunen har elever. Varje ärende ska ha 
ett diarienummer. 

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2010 för 
Johannaskolan i Örebro enligt handling. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2010 för 
Johannaskolan i Örebro enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-27 § 8 Dnr BUN 2010/51 

Bidragsbelopp 2010 för Karl Johans skola i Örebro 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen beslutade den 10 juni om förtydligande av skollagens (1985:1100) 
bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser.  Underlag för riksdagens beslut finns i 
propositionen 2008/09:171, Offentliga bidrag på lika villkor. Regeringen beslutade den 
11 juni 2009 om kompletterande föreskrifter (SFS 2009:672) i förordningen 
(1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet. 
Bestämmelserna ska tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2010. 
 
Förändringarna innebär sammanfattningsvis följande: 
• Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av 
motsvarande slag. Det innebär att nya regler gäller för beräkning av bidragen till enskilt 
bedrivna förskolor, förskoleklasser, fritidshem och gymnasiesärskolor. 
• Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för 
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. 
• Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom 
individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. 
• Det nu gällande kravet på att bidraget ska bestämmas med hänsyn till skolans 
åtagande och elevens behov tas bort. 
• Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol. 
Det gäller både grundbelopp och tilläggsbelopp. Det innebär att domstolen kan pröva 
och fastställa bidragets storlek. 
för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet 
 
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 09:75) ska kommunen fatta särskilt 
beslut till varje fristående huvudman i vilken kommunen har elever. Varje ärende ska ha 
ett diarienummer. 

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2010 för  
Karl Johans skola i Örebro enligt handling. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2010 för  
Karl Johans skola i Örebro enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-27 § 9 Dnr BUN 2010/52 

Bidragsbelopp 2010 för Sverigefinska språkskolan i Örebro 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen beslutade den 10 juni om förtydligande av skollagens (1985:1100) 
bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser.  Underlag för riksdagens beslut finns i 
propositionen 2008/09:171, Offentliga bidrag på lika villkor. Regeringen beslutade den 
11 juni 2009 om kompletterande föreskrifter (SFS 2009:672) i förordningen 
(1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet. 
Bestämmelserna ska tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2010. 
 
Förändringarna innebär sammanfattningsvis följande: 
• Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av 
motsvarande slag. Det innebär att nya regler gäller för beräkning av bidragen till enskilt 
bedrivna förskolor, förskoleklasser, fritidshem och gymnasiesärskolor. 
• Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för 
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. 
• Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom 
individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. 
• Det nu gällande kravet på att bidraget ska bestämmas med hänsyn till skolans 
åtagande och elevens behov tas bort. 
• Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol. 
Det gäller både grundbelopp och tilläggsbelopp. Det innebär att domstolen kan pröva 
och fastställa bidragets storlek. 
för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet 
 
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 09:75) ska kommunen fatta särskilt 
beslut till varje fristående huvudman i vilken kommunen har elever. Varje ärende ska ha 
ett diarienummer. 

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2010 för 
Sverigefinska språkskolan i Örebro enligt handling. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2010 för 
Sverigefinska språkskolan i Örebro enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-27 § 10 Dnr BUN 2010/53 

Bidragsbelopp 2010 för Waldorfförskolan i Örebro 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen beslutade den 10 juni om förtydligande av skollagens (1985:1100) 
bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser.  Underlag för riksdagens beslut finns i 
propositionen 2008/09:171, Offentliga bidrag på lika villkor. Regeringen beslutade den 
11 juni 2009 om kompletterande föreskrifter (SFS 2009:672) i förordningen 
(1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet. 
Bestämmelserna ska tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2010. 
 
Förändringarna innebär sammanfattningsvis följande: 
• Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av 
motsvarande slag. Det innebär att nya regler gäller för beräkning av bidragen till enskilt 
bedrivna förskolor, förskoleklasser, fritidshem och gymnasiesärskolor. 
• Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för 
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. 
• Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor (utom 
individuella program) ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. 
• Det nu gällande kravet på att bidraget ska bestämmas med hänsyn till skolans 
åtagande och elevens behov tas bort. 
• Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol. 
Det gäller både grundbelopp och tilläggsbelopp. Det innebär att domstolen kan pröva 
och fastställa bidragets storlek. 
för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet 
 
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 09:75) ska kommunen fatta särskilt 
beslut till varje fristående huvudman i vilken kommunen har elever. Varje ärende ska ha 
ett diarienummer. 

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2010 för 
Waldorfförskolan i Örebro enligt handling. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2010 för 
Waldorfförskolan i Örebro enligt handling. 



12 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-27 § 11 Dnr BUN 2009/153 

Uppföljning effektmål 2009 för skolbarnomsorgen 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 10 december 2008, § 108, om 
internbudget och effektmål 2009 för verksamheterna. För skolbarnomsorgen finns detta 
effektmål: Minst 90 procent av alla elever inom skolbarnomsorgen ska vara nöjda eller 
mycket nöjda med fritidshemmets pedagogiska verksamhet före och efter skoldagen vid 
en undersökning i mars 2009. 
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag, i form av arbetsmaterial, 
till uppföljning av effektmålet. 

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden antar uppföljningen. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar uppföljningen. 



13 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-27 § 12 Dnr BUN 2009/186 

Utredning, kostnad för ämnesbehöriga lärare 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrog åt barn- och utbildningsförvaltningen den 12 
maj 2009, § 53, att utreda kostnaderna för att endast ha ämnesbehöriga lärare som 
undervisar i respektive ämne.  
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag på utredning i form av 
arbetsmaterial. 

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget på utredning av kostnaden för att ha 
endast ha ämnesbehöriga lärare som undervisar i respektive ämne.  
 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Yrkanden 
Stefan Svensson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att 
fortsätta utredningen med fokus på lärarna i F-5-skolorna enligt handling. Utredningen 
ska presenteras för nämnden vid sammanträdet i november 2010. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden  
1. antar förslaget på utredning av kostnaden för att ha endast ha ämnesbehöriga lärare 
som undervisar i respektive ämne.  
2. uppdrar enligt Stefan Svenssons (S) yrkande, åt förvaltningen att fortsätta 
utredningen med fokus på lärarna i F-5-skolorna enligt handling. Utredningen ska 
presenteras för nämnden vid sammanträdet i november 2010. 



14 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-27 § 13 Dnr BUN 2009/187 

Hantering av elevdokumentation i förskola och skola 

Ärendebeskrivning 
Hallsbergs kommun har arbetat fram en framgångsrik metod för hantering och 
registrering av barn- och elevhandlingar. I en skrivelse daterad den 22 december 2009 
föreslår förvaltningschef Leif Lindström och utredningssekreterare Elisabeth Jangenby 
att barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta fram och införa 
nya rutiner för hantering och registrering av barn- och elevhandlingar.   

Förvaltningens förslag 

Barn- och utbildningsnämnden  
1. uppdrar åt förvaltningen att arbeta fram och införa nya rutiner för hantering och 
registrering av barn- och elevhandlingar.  
2. de nya rutinerna ska vara införda senast vid höstterminens start 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden  
1. uppdrar åt förvaltningen att arbeta fram och införa nya rutiner för hantering och 
registrering av barn- och elevhandlingar.  
2. de nya rutinerna ska vara införda senast vid höstterminens start 2010. 



15 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-27 § 14 Dnr  

Information om arbetet enligt Skolverkets 
utbildningsinspektion 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Leif Lindström informerar om arbetet enligt Skolverkets 
utbildningsinspektion. 
 
Läs- och skriv- och matematiksatsningarna samt skoldatateket förstärks genom 
statsbidrag. 
 
I arbetet med årets kvalitetsredovisningar tas hänsyn till Skolinspektionens (f.d. 
Skolverket) påpekanden.  

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 



16 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-27 § 15 Dnr  

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Leif Lindström informerar om utvecklingen inom 
förvaltningen. 
 
Hans Melin, tidigare rektor för Ekeby rektorsområde, började den 25 januari 2010 sin 
anställning som rektor för Malmens rektorsområde. En tillfällig lösning för Ekeby 
rektorsområde beräknas bli klar under veckan. Områdeschef Gunnar Andersson täcker 
upp till dess. Annonsering av tjänst kommer att komma ut inom kort.  
 
Tidigare rektor för Malmens rektorsområde Roland Andersson, förstärker 
förvaltningens utredningsfunktion under våren. Uppdragen är att kartlägga 
undervisningen i svenska som andraspråk samt att utarbeta ett underlag för ny 
resursfördelningsmodell.  
 
Assistent Ulla Asker, som arbetar med nämndadministration på förvaltningen, vikarierar 
på kultur- och fritidsförvaltningen under våren. Assistent Lillemor Holgersdotter 
vikarierar för Ulla Asker.  
 
Både studie- och yrkesvägledningen och ett arbetslag på Vialundskolan har fått medel 
av Skolverket för att arbeta med utvecklingsprojekt kring jämställdhet i skolan. Studie- 
och yrkesvägledningen har beviljats 115 000 kronor för att arbeta med att förändra 
könsmönstren när det gäller studieval och avhopp. Arbetslaget på Vialundskolan 
beviljas 26 000 kronor för att öka medvetenheten om jämställdhet på skolan.  

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 



17 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-27 § 16 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 
Kontaktpolitikerna inom barn- och utbildningsnämnden informerar rörande deras 
kontakter med enheterna inom nämndens verksamheter. 
 
Elisabeth Berglund och Joel Falk besökte Kumlaby skolan den 20 december 2009. De 
träffade rektorerna och tittade på ombyggnationen. 

Förvaltningens förslag 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 



18 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-27 § 17 Dnr  

Inspektionskommittén för skolskjutsar informerar 

Ärendebeskrivning 
Inspektionskommittén för skolskjutsar inom barn- och utbildningsnämnden informerar 
rörande deras verksamhet. 
 
Inspektionskommittén för skolskjutsar meddelar att ingen information finns. 

Förvaltningens förslag 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 



19 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-27 § 18 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut i delegation 
 
1/10 -  Avstängning från förskole- Bun 2008- Leif Lindström 100105 
7/10 /fritidshem och familje- 01-30 § 8 
 daghem        
8/10 Anpassad studiegång GrF 5:10 Catharina Lindvall Scharmer  
  100108 
 
Inbjudan till heldagskonferens i Västerås den 26 mars 2010. Hur garanterar vi rätt 
åtgärder? Läsa-skriva-räkna-satsningar i grundskolan. 
 

Förvaltningens förslag 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 


