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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-15 § 89 Dnr BUN 2010/331 

Yttrande medborgarförslag - se över regler om skolskjuts 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag lämnades den 28 oktober 2010 om regler för skolskjuts. Av 
förslaget framgår bland annat att kommunen behöver se över reglerna för skolskjuts där 
familjen är bosatta i en kommun men barnen går i skola i en annan kommun.  
 
Vid sammanträde den 15 november 2010, § 129, beslutade kommunfullmäktige att 
överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för besvarande.  
 
Förvaltningschef Mait Walderlo och utredningssekreterare Elisabeth Jangenby 
presenterar ett förslag till yttrande. I yttrandet redogörs för reglerna för skolskjuts och 
vad som är hemkommunens ansvar. Mot bakgrund av att kommunerna inte är skyldiga 
att erbjuda skolskjuts mellan kommungränserna samt de betydande organisatoriska och 
ekonomiska konsekvenser som det skulle medföra, kan det inte anses vara motiverat att 
Kumla kommun inför en rätt till skolskjuts över kommungränser. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget.   

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget.   
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-15 § 90 Dnr BUN 2010/427 

Ekonomisk rapport november 

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

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten.  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-15 § 91 Dnr BUN 2010/476 

Omfördelning inom investeringsbudget 2011 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildnings kan skapa ytterligare utrymme för investeringar i inventarier 2011 
inom ram genom omfördelning mellan poster.  
 
Maria Persson presenterar förslag till omfördelning inom investeringsbudget 2011. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden omfördelar 400 tkr från posten Utemiljö, förskola skola 
(projekt 0504) till posten Underhåll och utbyte av inventarier (projekt 1502) i 
investeringsbudget 2011.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Katarina Hansson (S) föreslår tilläggett att förvaltningschef, förvaltningsekonom och 
inköpssamordnare ansvarar för de ombudgeterade medlen. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden  
1. omfördelar 400 tkr från posten Utemiljö, förskola skola (projekt 0504) till posten 
Underhåll och utbyte av inventarier (projekt 1502) i investeringsbudget 2011 och att 
2. beslutar att förvaltningschef, förvaltningsekonom och inköpssamordnare ansvarar för 
de ombudgeterade medlen enligt Katarina Hanssons (S) förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-15 § 92 Dnr BUN 2010/428 
Internbudget 2011 och flerårsbudget 2012 och 2013 samt 
attestförteckning 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Mait Walderlo och förvaltningsekonom Maria Persson 
presenterar förslag till internbudget, i form av arbetsmaterial, för år 2011 och 
flerårsbudget för åren 2012-2013. Därtill presenteras förslag till attestförteckning. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till internbudget. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden  
1. bordlägger internbudgeten till sammanträdet den 26 januari 2011 
2. antar attestförteckningen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-15 § 93 Dnr BUN 2010/429 

Bidragsbelopp till enskilda verksamheter 2011 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen beslutade den 10 juni 2009 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 2011 till 
enskilda och fristående verksamheter. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2011 till enskilda 
och fristående verksamheter. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden bordlägger ärendet till sammanträdet den 26 januari 
2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-15 § 94 Dnr BUN 2010/436 

Bidragsbelopp 2011 för Waldorfförskolan i Örebro 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen beslutade den 10 juni 2009 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. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2011 för 
Waldorfförskolan i Örebro enligt handling. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden bordlägger ärendet till sammanträdet den 26 januari 
2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-15 § 95 Dnr BUN 2010/437 

Bidragsbelopp 2011 för Sverigefinska språkskolan i Örebro 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen beslutade den 10 juni 2009 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. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2011 för 
Sverigefinska språkskolan i Örebro enligt handling. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden bordlägger ärendet till sammanträdet den 26 januari 
2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-15 § 96 Dnr BUN 2010/438 

Bidragsbelopp 2011 för Karl Johans skola i Örebro 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen beslutade den 10 juni 2009 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. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2011 för Karl 
Johans skola i Örebro enligt handling. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden bordlägger ärendet till sammanträdet den 26 januari 
2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-15 § 97 Dnr BUN 2010/439 

Bidragsbelopp 2011 för Johannaskolan i Örebro 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen beslutade den 10 juni 2009 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. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2011 för 
Johannaskolan i Örebro enligt handling. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden bordlägger ärendet till sammanträdet den 26 januari 
2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-15 § 98 Dnr BUN 2010/440 

Bidragsbelopp 2011 för Grenadjärskolan i Örebro 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen beslutade den 10 juni 2009 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. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2011 för 
Grenadjärskolan i Örebro enligt handling. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden bordlägger ärendet till sammanträdet den 26 januari 
2011. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-15 § 99 Dnr BUN 2010/441 

Bidragsbelopp 2011 för Engelska skolan i Örebro 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen beslutade den 10 juni 2009 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. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2011 för Engelska 
skolan i Örebro enligt handling. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden bordlägger ärendet till sammanträdet den 26 januari 
2011. 



13 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-15 § 100 Dnr BUN 2010/442 

Bidragsbelopp 2011 för Al Salam skolan i Örebro 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen beslutade den 10 juni 2009 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. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2011 för Al Salam 
skolan i Örebro enligt handling. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden bordlägger ärendet till sammanträdet den 26 januari 
2011. 



14 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-15 § 101 Dnr BUN 2010/443 

Bidragsbelopp 2011 för Hannaskolan i Örebro 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen beslutade den 10 juni 2009 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. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2011 för 
Hannaskolan enligt handling. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden bordlägger ärendet till sammanträdet den 26 januari 
2011. 



15 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-15 § 102 Dnr BUN 2010/444 

Bidragsbelopp 2011 för Kunskapsskolan 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen beslutade den 10 juni 2009 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. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2011 för 
Kunskapsskolan enligt handling. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden bordlägger ärendet till sammanträdet den 26 januari 
2011. 



16 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-15 § 103 Dnr BUN 2010/435 

Bidragsbelopp 2011 för pedagogisk omsorg 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen beslutande den 22 april 2009 att införa barnomsorgspeng och allmän 
förskola även för treåringar i enlighet med proposition 2008/09:115. Beslutet medförde 
nya bestämmelser bl.a. rörande vilken kommun som ansvarar för att barn erbjuds 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, kommunens godkännande av verksamhet i 
enskild regi samt kommunens skyldighet att betala bidrag. Ett nytt begrepp – 
pedagogisk omsorg – infördes. Det ersätter begreppet familjehem i lagtexten och kan 
omfatta flera varianter. Det infördes ett krav på godkännande även för enskild 
pedagogisk omsorg och en skyldighet för kommunen att ge bidrag till verksamhet som 
fått godkännande.  
 
Förvaltningsekonom Maria Persson presenterar förslag på bidragsbelopp 2011 för 
pedagogisk omsorg. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget på bidragsbelopp 2011 för pedagogisk 
omsorg. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden bordlägger ärendet till sammanträdet den 26 januari 
2011. 



17 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-15 § 104 Dnr BUN 2010/430 

Intern kontrollplan 2011 

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. Denna plan ska antas i samband med respektive styrelse eller 
nämnds beslut om internbudget. 
 
Förvaltningsekonom Maria Persson, personalhandläggare Katarina Höglund och 
utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag till intern kontrollplan för 
barn- och utbildningsnämnden.  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till intern kontrollplan för 2011. 

Arbetsutskottets beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till intern kontrollplan för 2011. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Katarina Hansson (S) föreslår att internkontrollplanen justeras så att en ny punkt tillförs 
som avser ”uppföljning av fattade beslut”. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till intern kontrollplan för 2011 där en ny 
punkt tillförs som avser ”uppföljning av fattade beslut” enligt Katarina Hansson (S) 
förslag.  



18 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-15 § 105 Dnr BUN 2010/432 
Information om resultat av uppföljningar av 
kommunfullmäktigemål 2010 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i samband med budget 2010 antagit ett antal mål gällande 
barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Målen är:  
 
Mer än 90 % av föräldrarna till barn i skolbarnsomsorgen ska vara nöjda med den 
verksamhet som bedrivs. 
 
Mer än 90 % av föräldrarna till barn i förskolan ska vara nöjda med förskolans 
verksamhet. 
 
Mer än 90 % av eleverna och deras vårdnadshavare ska vara nöjda med informationen 
om sin egen/deras barns utveckling i skolan. 
 
Mer än 90 % av barn/ungdomar och deras vårdnadshavarna ska känna att det finns ett 
reellt inflytande och delaktighet i verksamheten. 
 
Andelen elever som uppnår målen i de nationella proven i skolår 3 och 5, ska överstiga 
95 procent i respektive ämne. 
 
Betygsstatistiken i skolår 8 och 9 i respektive betygssatt ämne ska vara bättre än 
riksgenomsnittet. 
 
Andelen inskrivna barn i skolbarnomsorgen i åldern 10-12 år ska öka. 
 
För att följa upp elevers och föräldrars nöjdhetsgrad genomfördes enkätundersökningar 
under våren/försommaren 2010. Statistikuppgifterna har också samlats in och i vissa fall 
rapporterats vid tidigare sammanträden för barn- och utbildningsnämnden.  
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby informerar om resultatet av uppföljningarna 
som ska redovisas till kommunfullmäktige. 

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

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

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



19 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-15 § 106 Dnr BUN 2010/477 

Kommunens kvalitet i korthet 2010 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommun deltar för första gången i år i jämförelseprojektet Kommunens kvalitet i 
korthet. Jämförelseprojektet drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser 
(RKA)som är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges 
kommuner och landsting (SKL). 
 
Jämförelseprojektet är en landsomfattande satsning på jämförelser av kostnader och 
kvalitet i kommuner och landsting och har som mål att utveckla benchmarkingmetoder. 
I benchmarking används olika jämförelsetal för att analysera skillnader mellan den egna 
organisationen och andra. 
 
Kommunens förvaltningar rapporterade in nyckeltal till projektet den 19 november 
2010. Nyckeltalen finns att hitta på RKA:s webbplats www.kommundatabas.se. 
 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby informerar om nyckeltalen för förskola. 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.  



20 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-15 § 107 Dnr BUN 2010/383 

Förslag till kvalitetssystem 

Ärendebeskrivning 
T.f. förvaltningschef Rolf Östman uppdrog den 31 augusti 2010 åt förvaltningen att 
utarbeta ett förslag på reviderat kvalitetssystem. Syftet med uppdraget är att upprätta ett 
kvalitetssystem som leder till ökad måluppfyllelse i alla pedagogiska verksamheter 
inom barn- och utbildningsförvaltningen. Uppdragets mål är att det ska finnas ett för 
rektorerna känt och accepterat kvalitetssystem inför verksamhetsåret 2011. 
 
En arbetsgrupp bestående av rektor Håkan Sandberg, utredare Per Bernestål, 
utredningssekreterare Elisabeth Jangenby och t.f. förvaltningschef Rolf Östman har 
arbetat med ärendet. Övriga rektorer har getts möjlighet att påverka förslaget.  
 
Förslaget till nytt kvalitetsarbetet bygger på ett läs- och arbetsår som är indelad i 6-
veckorsperioder där perioderna avslutas med KUP-dagar för personalen.  
 
Fokus ligger på mer analys för rektor och läraren, enskilt och tillsammans med 
arbetslaget, av resultat som antingen sammanställts på enheten eller centralt i 
förvaltningen. En sammanfattning av analys ska redovisas till barn- och 
utbildningsnämnden vilket medför fördelen att resultat, analys och återkoppling sker 
snabbare.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till nytt kvalitetssystem. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till nytt kvalitetssystem. 



21 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-15 § 108 Dnr BUN 2010/431 

Läs- och arbetsårets förläggning i grundskolan 2011-2012 

Ärendebeskrivning 
Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby presenterar förslag till läs- och arbetsårets 
förläggning 2011/2012. Förslaget bygger på en indelning i perioder om cirka sex veckor 
som avslutas med en eller två KUP-dagar för lärarna.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till läs- och arbetsårets förläggning 
2011/2012. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till läs- och arbetsårets förläggning 
2011/2012. 



22 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-15 § 109 Dnr BUN 2010/433 

Drogpolitisk handlingsplan 2011 

Ärendebeskrivning 
Det drogpolitiska programmet för kumla kommun antogs av kommunfullmäktige den 
19 april 2010, § 57. 
 
I programmet framgår att varje förvaltning har i uppdrag att arbeta för att nå målen. 
Varje nämnd ska upprätta en handlingsplan där det framgår vad som ska genomföras, 
denna ska årligen redovisas för kommunstyrelsen som en del i uppföljningsarbetet. 
Handlingsplanen för 2011 ska redovisas skriftligt till kommunstyrelsen senast den 31 
december 2010. 
 
Utredare Per Bernestål och stödteamen har upprättat ett förslag, i form av 
arbetsmaterial, till Drogpolitisk handlingsplan 2011 för barn- och utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till Drogpolitisk handlingsplan 2011. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till Drogpolitisk handlingsplan 2011. 



23 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-15 § 110 Dnr BUN 2010/434 

Lokalförsörjningsprogram för barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Vid möte i den strategiska lokal- och verksamhetsutredningen den 10 november 2010 
fick förvaltningen i uppdrag att skriva fram en uppdragsbeskrivning för lokalfrågan till 
nämnden i december. 
 
Uppdraget ska bland annat innehålla en utredning kring Utbildningshuset, internationell 
skola, koppling till gymnasiet, utemiljön, slöjdsalar och kemisalar. I uppdraget ingår 
även att utreda lokalerna i Ekeby, Fylsta, Stene och möjligheterna för Tallängen och 
Romarebäcken att samverka. Rapporteringsdatum för varje del i utredningen ska anges i 
uppdragsbeskrivningen.  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till lokalförsörjningsprogram för barn- 
och utbildningsnämnden.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till lokalförsörjningsprogram för barn- 
och utbildningsnämnden.  



24 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-15 § 111 Dnr  
Information om arbetet enligt Skolverkets 
utbildningsinspektion 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Mait Walderlo informerar om arbetet enligt Skolverkets 
utbildningsinspektion. 
 
I vår kommer rektorerna få en heldags juridisk utbildning om dokumentation. Syftet är 
att förbättra dokumentationen kring barn- och elevärenden.   

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

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



25 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-15 § 112 Dnr  

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningschef Mait Walderlo informerar om utvecklingen inom 
förvaltningen. 
 
Inköps- och anställningsstopp gäller i förvaltningen från och med den 8 december till 
årsskiftet. Orsaken är att den restriktivitet som nämnden har beslutat om inte har 
efterlevts. Förvaltningen kommer att analysera orsakerna till budgetunderskottet under 
våren. 
 
Det är för närvarande många sjuka medarbetare både i verksamheten och i 
förvaltningsledningen. En tillförordnad rektor för Stene/Hardemo rektorsområde har 
utsetts för året ut. Den tillförordnade rektorn har stöd av rektor för Fylsta skola. 
 
Information om personalärende. 
 
Arbetet med ledningsöversyn pågår. Arbetet sker i en arbetsgrupp tillsammans med 
några rektorer.  
 
Förvaltningschefen har ett intensivt program för att besöka alla verksamheterna i syfte 
att lära känna dem.  
 
Förvaltningschefen har startat en blogg. Bloggen utgör en del av styrningen och 
ledningen. Adressen är: bouchefkumla.blogspot.com. Alla är välkomna att göra inlägg 
och diskutera pedagogik.  
 
Områdeschef Barbro Klaeson tackar för blommorna som barn- och utbildningsnämnden 
skickade. 

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

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



26 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-15 § 113 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 
Kontaktpolitikerna inom barn- och utbildningsnämnden informerar rörande deras 
kontakter med enheterna inom nämndens verksamheter. 
 
Kontaktpolitikerna meddelar att ingen ny information finns. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

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



27 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
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Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-15 § 114 Dnr  

Inspektionskommittén för skolskjutsar informerar 

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

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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Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-15 § 115 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 
Beslut i delegation 
154/10 Anvisning av plats inom kommunen då barnet behöver särskilt stöd 
 SL 2a:9 Maud Frimodig 2010-11-04 
 
155/10 Ledighet för elev 3 kap. 11§ skollagen Viktoria Holmgren 2010-11-08 
 
156/10 Ledighet för elev 3 kap. 11§ skollagen Viktoria Holmgren 2010-11-08 
 
157/10 Mindre undervisningsgrupp Grf. 5:5 Gunilla Kalmnäs 10-11-26  
 
158/10 Anpassad studiegång Grf. 5:10 Gunilla Kalmnäs 10-11-24      
 
159/10 Anpassad studiegång Grf. 5:10 Viktoria Holmgren 10-09-13 
 
160/10 Anpassad studiegång Grf. 5:10 Viktoria Holmgren 10-11-19 
 
161/10 Anpassad studiegång Grf.5:10 Viktoria Holmgren 10-09-13 
 
Läroplan för förskolan Lpfö 98 
Reviderad 2010 
Skriften finns att beställa och ladda ner som pdf på www.skolverket.se/publikationer. 
1 ex finns på barn och utbildningskontoret. 
 
Skolverkets lägesbedömning 2010 Del 1 och del 2 
Rapporten Del 1 – Beskrivande data ger en aktuell och övergripande beskrivning av 
svensk förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Statistiken 
baseras på Skolverkets officiella statistik. 
Del 2 – Bedömningar och slutsatser tas upp områden och frågor som Skolverket 
bedömer som viktiga för den fortsatta utvecklingen. 
Inf Skolverkets webbplats 
1 ex av de två delarna finns på barn och utbildningskontoret. 
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Meddelanden, forts 
 
Kvalitetsgranskning från Skolinspektionen av rektors ledarskap 
Ni har som skola eller huvudman deltagit i granskningen av rektors ledarskap, 30 
grundskolor i landet. Skolverket tackar för vår medverkan. 
Rapporten ”Rektors ledarskap – en granskning av hur rektor leder skolans arbete mot 
ökad måluppfyllelse” finns på Skolinspektionens webbplats. 
Granskning visar att många skolor har ett otydligt ledarskap och att de gemensamma 
målen inte styr skolans arbete mot ökad måluppfyllelse. Rektor fungerar inte som 
pedagogisk ledare och det brister i uppföljning av skolans resultat. 
 
Utbildning med PvC Academy 
Årsredovisningen  - ett verktyg för förtroendevalda. 
Grundläggande kunskaper om årsredovisningens syfte och innehåll ger förtroendevalda 
bättre möjligheter att tolka resultatet avseende ekonomi och verksamhet. 
Utbildningsdag i Stockholm den 10 februari 2011 
Malmö den 3 februari 
Anmälan: www.pwc.com/se/academy. 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
 


