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2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-26 § 1 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. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Marie Eriksson (S) föreslår att Naturskolans verksamhet behålls oförändrad och att 
uppräkningen av semesterlöneskulden istället stryks. 
 
Per Holm (KD) föreslår 
1. att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av hela 
organisationen. 
2. att ett sparbeting om 5 miljoner läggs på förvaltningsledningen, vilket innebär att 
löneökningarna kan läggas ut och att sparförslag föreläggs nämnden för beslut 
3. att ett sparbeting om 2 miljoner kronor läggs ut på respektive rektorsområde 
4. att kostnadsökningar för ökade förskoleplatser/avdelningar 2010 och 2011 äskas från 
kommunstyrelsen om cirka 4 miljoner kronor 
5. att årligen förhandla med tekniska förvaltningen angående pris och kvalitet för 
kosten. 
6. att under 2011 skapa en ekonomisk organisation som gynnar ökad måluppfyllelse i all 
verksamhet 
7. att Naturskolans verksamhet bibehålls under 2011. 
 
Ajournering: 
Nämnden ajournerar sig 17:35-17:50. 
 
Propositionsordning: 
Ordföranden konstaterar att det finns politisk enighet kring Naturskolan men att det i 
övrigt finns ett förslag från majoriteten och ett förslag från oppositionen som ställs i 
proposition mot varandra. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Internbudget 2011 och flerårsbudget 2012 och 2013 samt 
attestförteckning, forts 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 
1. antar förslaget till internbudget, 
2. behåller Naturskolans verksamhet oförändrad och 
3. stryker uppräkningen av semesterlöneskulden 

Reservationer 
Per Holm (KD), Marina Andersson (M), Christina Örnebjär (FP), Per-Arne Mårstad (C) 
och Mikael Riberg (MP) reserverar sig till förmån för Per Holms förslag med undantag 
för beslutet kring Naturskolan.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-26 § 2 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. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2011 till enskilda 
och fristående verksamheter. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-26 § 3 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 2011 enligt handling. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2011 enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-26 § 4 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 2011 enligt handling. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2011 enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-26 § 5 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 2011 enligt handling. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2011 enligt handling. 



8 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-26 § 6 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 2011 enligt handling. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2011 enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-26 § 7 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 2011 enligt handling. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2011 enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-26 § 8 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 2011 enligt handling. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2011 enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-26 § 9 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 2011 enligt handling. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2011 enligt handling. 



12 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-26 § 10 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 2011 enligt handling. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2011 enligt handling. 



13 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-26 § 11 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 2011 enligt handling. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2011 enligt handling. 



14 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-26 § 12 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. 

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



15 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-26 § 13 Dnr BUN 2011/1 

Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i 
arbetsutskottet 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har att förrätta val av ledamöter och ersättare i 
arbetsutskottet samt ordförande, vice ordförande och gruppledare i detsamma. 
 
De politiska partierna har nominerat följande personer till ovan nämnda uppdrag: 
 
Ledamöter:                           Ersättare:                                           
Stefan Svensson (S)             Barbro Halling (S) 
Marie Eriksson (S)               Erik Jönsson (S) 
Andreas Brorson (S)             Eva Palmqvist (S) 
Per Holm (KD)                     Marina Andersson (M) 
Per-Arne Mårstad (C)           Christina Örnebjär (FP) 
 
Ordförande: Stefan Svensson (S) 
Vice ordförande: Marie Eriksson (S) 
Gruppledare: Per Holm (KD) 
 
 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden väljer ledamöter, ersättare, ordförande och vice 
ordförande i arbetsutskottet enligt nominering. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden väljer ledamöter, ersättare, ordförande och vice 
ordförande i arbetsutskottet enligt nominering. 



16 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-26 § 14 Dnr BUN 2011/2 

Val av behöriga undertecknare av nämndens skrivelser med 
mera 

Ärendebeskrivning 
Enligt arbetsordningen för kommunstyrelsen och nämnder i Kumla kommun har barn- 
och utbildningsnämnden att förrätta val av behöriga undertecknare av nämndens 
skrivelser, avtal och handlingar. 
 
Förvaltningschef Mait Walderlo och utredningssekreterare Elisabeth Jangenby 
presenterar i en skrivelse daterad den 3 januari 2011, förslag till behöriga undertecknare. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden väljer följande till behöriga undertecknare av nämndens 
skrivelser med mera: 
 
Ordinarie:   Ersättare:  
Ordförande Stefan Svensson Vice ordförande Marie Eriksson  
 
Kontrasignering: 
Ordinarie:  
Förvaltningschef Mait Walderlo 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer följande till behöriga undertecknare av nämndens 
skrivelser med mera: 
 
Ordinarie:   Ersättare:  
Ordförande Stefan Svensson Vice ordförande Marie Eriksson  
 
Kontrasignering: 
Ordinarie:  
Förvaltningschef Mait Walderlo 
 



17 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-26 § 15 Dnr BUN 2011/3 

Val av ledamöter i Strategiska lokal- och 
verksamhetsutredningen 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har att förrätta val av ledamöter i Strategiska lokal- och 
verksamhetsutredningen. 
 
Förvaltningschef Mait Walderlo och utredningssekreterare Elisabeth Jangenby 
presenterar i en skrivelse daterade den 3 januari 2011, förslag till ledamöter i Strategiska 
lokal- och verksamhetsutredningen. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 
1. Väljer ledamöter i Strategiska lokal- och verksamhetsutredningen enligt 
följande:  
• Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
• Förvaltningschef Mait Walderlo   
• Gymnasiechef Rolf Östman 
• Områdeschef Barbro Klaeson 
• Områdeschef Gunnar Andersson 
• Förvaltningsekonom Maria Persson 
• Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby 
2. Beslutar att kommunala tjänstemän adjungeras av ledamöterna vid behov  
3. Beslutar att ersättning till de förtroendevalda utgår enligt de av Kumla kommun 
beslutade bestämmelserna 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 
1. Väljer ledamöter i Strategiska lokal- och verksamhetsutredningen enligt 
följande:  
• Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
• Förvaltningschef Mait Walderlo   
• Gymnasiechef Rolf Östman 
• Områdeschef Barbro Klaeson 
• Områdeschef Gunnar Andersson 
• Förvaltningsekonom Maria Persson 
• Utredningssekreterare Elisabeth Jangenby 
2. Beslutar att kommunala tjänstemän adjungeras av ledamöterna vid behov  
3. Beslutar att ersättning till de förtroendevalda utgår enligt de av Kumla kommun 
beslutade bestämmelserna 
 



18 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-26 § 16 Dnr BUN 2011/4 

Val av kontaktpolitiker 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden utser i början av varje mandatperiod kontaktpolitiker 
inom samtliga skol- och verksamhetsområden.   
 
Förvaltningschef Mait Walderlo och utredningssekreterare Elisabeth Jangenby 
presenterar förslag, i form av arbetsmaterial, till uppdragsbeskrivningen för 
kontaktpolitiker i barn- och utbildningsnämnden samt val av kontaktpolitiker enligt 
handling. 
 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 
1. antar förslaget till uppdragsbeskrivningen för kontaktpolitiker i barn- och 
utbildningsnämnden och 
2. väljer kontaktpolitiker enligt handling. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 
1. antar förslaget till uppdragsbeskrivningen för kontaktpolitiker i barn- och 
utbildningsnämnden och 
2. väljer kontaktpolitiker enligt handling med undantag från Shorish Saber som blir 
kontaktpolitiker för Tallängen/Romarebäcken och Mohammed Hassan för 
Vialundskolan. 



19 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-26 § 17 Dnr BUN 2011/38 

Skolskjutsreglemente 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommun har ett reglemente för skolskjutsar. Om barn- och utbildningsnämnden 
beslutar vid sammanträde den 26 januari 2011 att avskaffa Inspektionskommittén för 
skolskjutsar och att införliva dess arbetsuppgifter i kontaktpolitikerskapet föreligger 
behov av revidering av reglementet. Revideringen avser att nuvarande § 4 tas bort samt 
en redaktionell förändring. 
 
Förvaltningschef Mait Walderlo och utredningssekreterare Elisabeth Jangenby 
presenterar förslag i en skrivelse daterad den 11 januari 2011, på reviderat 
skolskjutsreglemente.  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till reviderat skolskjutsreglemente.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till reviderat skolskjutsreglemente.  



20 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-26 § 18 Dnr BUN 2011/5 

Val av ledamöter, ersättare samt ordförande i Föräldrarådet 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har att förrätta val av ledamöter, ersättare samt 
ordförande i Föräldrarådet.  
 
Förvaltningschef Mait Walderlo och utredningssekreterare Elisabeth Jangenby 
presenterar i en skrivelse daterad den 3 januari 2011, förslag till ledamöter, ersättare 
samt ordförande i Föräldrarådet. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden väljer ledamöter, ersättare samt ordförande i 
Föräldrarådet enligt nedan: 
 
Ordinarie:   Ersättare: 
Stefan Svensson (S)  Marie Eriksson (S) 
Per Holm (KD)  Per-Arne Mårstad (C) 
Förvaltningschef Mait Walderlo  
 
Ordförande: Stefan Svensson (S) 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden väljer ledamöter, ersättare samt ordförande i 
Föräldrarådet enligt nedan: 
 
Ordinarie:   Ersättare: 
Stefan Svensson (S)  Marie Eriksson (S) 
Per Holm (KD)  Per-Arne Mårstad (C) 
Förvaltningschef Mait Walderlo  
 
Ordförande: Stefan Svensson (S) 
 



21 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-26 § 19 Dnr BUN 2011/23 

Val av anbudsöppnare 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har att förrätta val av anbudsöppnare.  
 
Förvaltningschef Mait Walderlo och utredningssekreterare Elisabeth Jangenby 
presenterar i en skrivelse daterad den 4 januari 2011, förslag till anbudsöppnare. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden 
1. Väljer anbudsöppnare enligt följande: 
• Förvaltningschef Mait Walderlo 
• Förvaltningsekonom Maria Persson 
• Assistent Suada Mesic 
• Upphandlare Ulric Öhman 
2. Beslutar att minst två av de valda ska närvara vid anbudsöppning. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 
1. Väljer anbudsöppnare enligt följande: 
• Förvaltningschef Mait Walderlo 
• Förvaltningsekonom Maria Persson 
• Assistent Suada Mesic 
• Upphandlare Ulric Öhman 
2. Beslutar att minst två av de valda ska närvara vid anbudsöppning. 



22 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-26 § 20 Dnr BUN 2011/24 

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Mait Walderlo och utredningssekreterare Elisabeth Jangenby 
presenterar förslag, i form av arbetsmaterial, till reviderad delegationsordning för barn- 
och utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till reviderad delegationsordning för 
barn- och utbildningsnämnden. 

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



23 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-26 § 21 Dnr BUN 2010/378 

Sammanträdestider 2011 och januari 2012 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Mait Walderlo och utredningssekreterare Elisabeth Jangenby 
presenterar förslag till sammanträdestider för 2011 och delar av 2012 för barn- och 
utbildningsnämnden, dess arbetsutskott samt det partigemensamma gruppsammanträdet. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till sammanträdestider för 2011 och delar 
av 2012 för barn- och utbildningsnämnden, dess arbetsutskott samt det 
partigemensamma gruppsammanträdet.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till sammanträdestider för 2011 och delar 
av 2012 för barn- och utbildningsnämnden, dess arbetsutskott samt det 
partigemensamma gruppsammanträdet.  



24 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2011-01-26 § 22 Dnr BUN 2011/60 

Förändrad anvisningsskola område Fågelhaget 

Ärendebeskrivning 
Området Fågelhaget har nyckelkod 7760 som tillhör skolområde Tallängen.  
 
Fågelhaget har under lång tid behandlats som om det hör till Ekeby. Familjer som bor i 
Fågelhaget väljer att ha barnen på förskola och skola i Ekeby, men när det kommer till 
erbjudande om förskoleklass så är det nyckelkoderna som styr vilken skola barnen 
hamnar på.  
 
Förvaltningschef Mait Walderlo och barnomsorgsassistent Malin Lindström föreslår i 
en skrivelse daterad den 24 januari 2011, att Ekeby skola och därmed även skolskjuts 
till Ekeby skola anvisas för de barn som bor i Fågelhaget. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden anvisar barn som bor i området Fågelhaget till Ekeby 
skola. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden anvisar barn som bor i området Fågelhaget till Ekeby 
skola. 
 
 


