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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-14 § 98 Dnr BUN 2011/480 

Ekonomisk rapport för oktober 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Maria Persson lämnar skriftligen en rapport över den aktuella 

ekonomiska situationen för oktober inom barn- och utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten.  

Arbetsutskottets behandling 

Kostnader för utökande av förskola måste i kommande ekonomiska rapporter redovisas 

separat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-14 § 99 Dnr BUN 2011/479 

Internbudget 2012 och flerårsbudget 2013 och 2014 samt 
attestförteckning 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningschef Mait Walderlo och förvaltningsekonom Maria Persson 

presenterar förslag till internbudget, i form av arbetsmaterial, för år 2012 och 

flerårsbudget för åren 2013-2014. Därtill presenteras förslag till attestförteckning. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till internbudget. 

Arbetsutskottets förslag 

Hänskjuter ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden.  

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Majoriteten genom Stefan Svensson (S) föreslår att Barn- och utbildningsnämnden antar 

förslaget till internbudget med förutsättning att den blir reviderade under budgetåret 

med anledning av: 

1. det uppdrag som KSau gett till ekonomikontoret och 

2. den rapport som skolinspektionen kommer med 2 februari, 

3. bokslut för 2011 och  

4. ge förvaltningen i uppdrag att se över poängsystemet.  

 

Per Holm (KD) föreslår att till majoritetens förslag lägga till att uppdra åt förvaltningen 

att se över möjligheter med IT-stöd i undervisning med återrapportering vid 

nämndsammanträdet i mars 2012.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till internbudget med förutsättning att den 

blir reviderade under budgetåret 2012 med anledning av: 

1. det uppdrag som KSau gett ekonomikontoret, 

2. den rapport som Skolinspektionen kommer med 2 februari2012, 

3. bokslut förbarn- och utbildningsnämnden 2011, 

 

samt med tillägget att barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att se över 

poängsystemet samt IT-stöd i undervisning med återrapportering vid 

nämndsammanträdet i mars 2012.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-14 § 100 Dnr BUN 2011/515 

Bidragsbelopp 2012 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.  

 

Maria Persson presenterar skriftligen i form av arbetsdokument ett förslag till 

bidragsbelopp för pedagogisk omsorg för 2012. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2012 för pedagogisk 

omsorg. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp 2012 för pedagogisk 

omsorg. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-14 § 101 Dnr BUN 2011/252 

Planering/dimensionering av lokaler för förskolan 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrog den 30 maj 2011, § 72, åt förvaltningen att 

omedelbart starta arbetet med att genomlysa möjligheterna att skapa 80 stycken nya 

förskoleplatser företrädelsevis i norra delen av kommunen. Genomlysningen ska 

redovisas till barn- och utbildningsnämnden innan 2012 års budget fastställs i 

kommunfullmäktige. Samtidigt bör en inventering av befintliga lokaler göras i området. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-10-26, § 91, BUN 2011/252 att ge 

förvaltningen i uppdrag att genomföra föreslagna förändringar inom befintlig 

verksamhet undantaget Lillskolan samt Kajutan. Samt att uppdra åt förvaltningen att 

fortsätta utredningen kring andra lösningar genom prefabricerade lokaler samt lokaler 

utanför Kumla kommuns befintliga fastighetsbestånd. 

 

Planeringsledare Lisa Broman Huss presenterar en reviderad upplaga av utredningen om 

planering och dimensionering av förskolan.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till utredning. 

Arbetsutskottets behandling 

Stefan Svensson (S) yrkar att ta beslut om öppnande av förskola i Kyrkskolan om den 

köps in av kommunfastigheter och Utbildningsborgen. Samt att förvaltningen ges i 

uppdrag att fortsätta utredning kring paviljonglösningar.  

Arbetsutskottets beslut 

Barn- och utbildningsnämndens utskott beslutar enligt förslag från Stefan Svensson (S) 

att öppna förskola i del av Utbildningsborgen samt i lokaler i Kyrkskolan under 

förutsättning att den köps in av kommunfastigheter.  

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Stefan Svensson (S) yrkar att besluta att starta verksamhet genom två avdelningar (40 

platser) på Korstagatan (Ängen). 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar efter förslag från majoriteten genom Stefan 

Svensson (S) att starta verksamhet genom två avdelningar (40 platser) på Korstagatan 

(Ängen) samt att utredningen gällande planering av lokaler för förskola fortsätter.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-14 § 102 Dnr BUN 2011/300 

Ansökan bedriva förskola i privat regi, förskolan Plantan 

Ärendebeskrivning 

I september i år inkom två privatpersoner med en ansökan om att bedriva enskild 

förskola i Kumla kommun.  

 

Enligt skollagen ska enskild förskoleverksamhet godkännas efter ansökan av den 

kommun där verksamheten ska bedrivas om verksamheten har god kvalitet och säkerhet 

samt uppfyller de krav som anges i 2 a kap. 3 § skollagen. Godkänd enskild verksamhet 

ska även beslutas ha rätt till bidrag. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  

1. godkänner ansökan från förskolan Plantan att bedriva enskild förskoleverksamhet i 

Kumla kommun. 

2. beslutar att förskolan Plantan har rätt till bidrag enligt fastställd interkommunal 

ersättning för fristående verksamhet 2012.  

Arbetsutskottets behandling 

Förvaltningen ges i uppdrag att träffa ansökningsställarna för komplettering av 

ansökningshandlingar.  

Arbetsutskottets förslag 

Hänskjuter ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Hänskjuter ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämndens sammanträde i februari.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-14 § 103 Dnr BUN 2011/483 

Utökade planeringsdagar i förskolan 

Ärendebeskrivning 

Planeringsledare Lise lott Broman Huss presenterar i form av arbetsmaterial ett förslag 

till fler kompetens- och planeringsdagar för förskolepedagogerna.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utöka antalet kompetens- och 

planeringsdagar i förskolan från två till fyra dagar per år.  

Arbetsutskottets förslag 

Hänskjuter ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden.  

Barn- och utbildningsnämndens behandling 

Majoriteten föreslår genom Andreas Brorson (S) att utöka antalet planeringsdagar till 

fyra dagar per år på prov under 2012-2013 med en utvärdering i slutet av våren 2013 för 

att sedan ta ett nytt beslut om eventuell permanent införande.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utöka antalet planeringsdagar till fyra dagar 

per år på prov under 2012-2013 med en utvärdering i slutet av våren 2013 för att sedan 

ta ett nytt beslut om eventuell permanent införande.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-14 § 104 Dnr  

Inkomna skrivelser - Synpunkter på verksamhet 

Ärendebeskrivning 

Vik. utredningssekreterare Caroline Foglé redogör för inkomna skrivelser med 

synpunkter på verksamhet inom barn- och utbildningsnämndens ansvar. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar förvaltningen att besvara brevställarna enligt 

nämndens önskemål.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar förvaltningen att besvara brevställarna enligt 

nämndens önskemål.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-14 § 105 Dnr  

Nämndmål 

Ärendebeskrivning 

Vikarierande utredningssekreterare Caroline Foglé presenterar underlag till diskussion 

för barn- och utbildningsnämndens mål för 2012 i förhållande till de beslutade 

kommunövergripande målen.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till mål för 2012. 

Arbetsutskottets behandling 

Förvaltningen ges i uppdrag att organisera en träff efter årsskiftet för diskussion av 

nämndmål.   

Arbetsutskottets förslag 

Hänskjuter ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ha en dag 16 januari gemensamt med 

gymnasienämnden ha en heldag för att diskutera nämndmål för 2012.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-14 § 106 Dnr BUN 2011/473 

Sammanträdestider 2012 och januari 2013 

Ärendebeskrivning 

Vikarierande utredningssekreterare Caroline Foglé presenterar ett förslag till 

sammanträdestider för 2012 samt januari 2013. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till sammanträdestider 2012 samt januari 

2013. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till sammanträdestider 2012 samt januari 

2013. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-14 § 107 Dnr BUN 2011/494 

Intern kontrollplan 2012 

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. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till intern kontrollplan för 2012. 

Arbetsutskottets förslag 

Hänskjuter ärendet för beslut i barn- och utbildningsnämnden.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till intern kontrollplan för 2012. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-14 § 108 Dnr BUN 2010/437 

Förfrågan om ytterligare bidragsbelopp 2011 för Sverigefinska 
språkskolan i Örebro 

Ärendebeskrivning 

Sverigefinska språkskolan i Örebro har genom mejlkorrespondans med förvaltningen 

ställt en faktura till barn- och utbildningsförvaltningen. Förvaltningen presenterar ett 

förslag till yttrandet över den ställda fakturan. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå begäran om ytterligare bidrag till 

Sverigefinska språkskolan i Örebro. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå begäran om ytterligare bidrag till 

Sverigefinska språkskolan i Örebro 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-14 § 109 Dnr BUN 2011/484 

Bidragsbelopp enskilda verksamheter 2012 

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 skriftligen förslag på bidragsbelopp för 

2012 till enskilda och fristående verksamheter. 

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 till enskilda 

och fristående verksamheter. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 till enskilda 

och fristående verksamheter. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-14 § 110 Dnr BUN 2011/485 

Bidragsbelopp 2012 för Waldorfförskolan 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. 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.  

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för 

Waldorfförskolan i Örebro enligt handling. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för 

Waldorfförskolan i Örebro enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-14 § 111 Dnr BUN 2011/486 

Bidragsbelopp 2012 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 2012 för 

Sverigefinska språkskolan i Örebro enligt handling. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Sverigefinska språkskolan i Örebro enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-14 § 112 Dnr BUN 2011/516 

Bidragsbelopp 2012 för Viktoriaskolan 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. 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.  

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till bidragsbelopp 2012 för Viktoriaskolan i 

Örebro.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till bidragsbelopp 2012 för Viktoriaskolan i 

Örebro.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-14 § 113 Dnr BUN 2011/487 

Bidragsbelopp 2012 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 

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för Karl 

Johans skola i Örebro enligt handling. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för Karl 

Johans skola i Örebro enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-14 § 114 Dnr BUN 2011/488 

Bidragsbelopp 2012 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 

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för 

Johannaskolan i Örebro enligt handling. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för 

Johannaskolan i Örebro enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-14 § 115 Dnr BUN 2011/489 

Bidragsbelopp 2012 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 2012 för 

Grenadjärskolan i Örebro enligt handling. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för 

Grenadjärskolan i Örebro enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-14 § 116 Dnr BUN 2011/490 

Bidragsbelopp 2012 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 2012 för Engelska 

skolan i Örebro enligt handling. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för Engelska 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

skolan i Örebro enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-14 § 117 Dnr BUN 2011/491 

Bidragsbelopp 2012 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 2012 för Al Salam 

skolan i Örebro enligt handling. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för Al Salam 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

skolan i Örebro enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-14 § 118 Dnr BUN 2011/492 

Bidragsbelopp 2012 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 2012 för 

Hannaskolan enligt handling. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Hannaskolan enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-14 § 119 Dnr BUN 2011/493 

Bidragsbelopp 2012 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 2012 för 

Kunskapsskolan enligt handling. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till bidragsbelopp för 2012 för 

Kunskapsskolan enligt handling. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-14 § 120 Dnr BUN 2011/458 

Remiss Skyltning i Kumla 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 september 2011 att skicka ”Skyltning 

i Kumla – råd och riktlinjer” och dess bilagor ”Vägvisningsplan” och ”Skyltning av 

Kumla kommuns verksamheter” på remiss.  

 

Synpunkter skickas senast den 20 december till kommunledningskontoret via e-post 

kommun@kumla.se eller till Kumla kommun, Kommunledningskontoret, 692 80 

Kumla. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till yttrande.  

Arbetsutskottets förslag 

Hänskjuter för beslut i barn- och utbildningsnämnden.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till yttrande.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-14 § 121 Dnr BUN 2011/400 

Remiss miljöprogram 2012-2013 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadskontoret har upprättat ett förslag till nytt Miljöprogram 2012-2016 

för Kumla kommun och de kommunägda bolagen. Miljöprogrammet bygger på de 16 

nationellt uppsatta miljökvalitetsmålen, vilka anger riktningen för att förbättra vår miljö.  

 

Kumla kommun har främst valt att inrikta arbetet på följande fem miljökvalitetsmål: 

”Begränsad klimatpåverkan”, ”Giftfri miljö”, ”Ingen övergödning”, ”God bebyggd 

miljö” samt ”Ett rikt växt- och djurliv”. Dessa miljökvalitetsmål speglar de 

miljöproblem som anses viktiga att arbeta extra med i kommunen. 

 

Eventuella synpunkter ska lämnas senast den 15 november 2011.  

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till yttrande över förslag till Miljöprogram 

2012-2013. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till yttrande över förslag till Miljöprogram 

2012-2013. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-14 § 122 Dnr  

Barn- och utbildningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Mait Walderlo informerar muntligen om det aktuella läget i 

förvaltningen. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-14 § 123 Dnr  

Kontaktpolitikerna informerar 

Ärendebeskrivning 

Kontaktpolitikerna redogör för kontakter med verksamhet samt tillsyn av 

skolskjutssträckor.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-14 § 124 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av beslut i delegation 
174/11 Beslutsattestant Marcus Boljang 2011/174 Mait Walderlo 

175/11-206/11 Beslut om avstängning från barnomsorgsplats/fritidshemsplats Bun 

2008-01-30 § 8, 2011-10-28 Mait Walderlo 

207/11-208/11 Skolskjuts på grund av särskilda skäl, SL 10:32, 2011-09-23 Mait 

Walderlo 

209/11 Beslutande om åtgärdsprogram på Malmens skola delegeras till undervisande 

lärare,  

2011-10-17 Hans Melin  

210/11-211/11 Skolskjuts på grund av särskilda skäl, SL 10:32 Mait Walderlo 2011-11-

14 

 

 

Information 
Information om trådlösa nätverk i skolor 

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att allmänhetens exponering för radiovågor från 

mobilbasstationer, radio, TV, trådlösa datornätverk mm. inte innebär några hälsorisker. 

Det finns därför ingen anledning att av strålsäkerhetsskydd undvika att installera 

trådlösa datornätverk, vare sig på skolor eller i hemmiljö. 

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.  
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-14 § 125 Dnr BUN 2011/472 

Läs- och arbetsårets förläggning 2012-2013 

Ärendebeskrivning 

Vikarierande utredningssekreterare Caroline Foglé presenterar i form av ett 

arbetsmaterial ett förslag till läsårets förläggning i grundskolan 2012-2013. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera beslut till ordförande för beslut om 

läs- och arbetsårets förläggning 2012-2013. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera beslut till ordförande för beslut om 

läs- och arbetsårets förläggning 2012-2013. 

 
 

 

 


