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2014-12-09

Dnr BUN 2014:353.600

Fastställande av bidrag och interkommunal ersättning 2015 till
förskolor, grundskolor, förskoleklasser, fritidshem
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-02 § 97 har delegerat ärendet till barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott för beslut.
I enlighet med skollagen har en kommun som tar emot barn/elever från andra
kommuner rätt till ersättning från barnets/elevens hemkommun. Kommunens
budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för bestämningen
av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Bidraget fastställs
per kalenderår. Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. I
princip ska alla kostnader som är förknippade med verksamheten ingå. Kommunens val av organisationsform ska inte påverka bidraget storlek.
Grundbeloppet avser ersättning för:
1. Undervisning (omsorg och pedagogisk verksamhet för förskola och fritidshem)
2. Läromedel och utrustning (pedagogiskt material och utrustning, lek- och
lärprodukter för förskola och fritidshem)
3. Elevvård och hälsovård (gäller ej förskola, fritidshem och förskoleklass)
4. Måltider
5. Administration. För interkommunal ersättning administrationskostnad, för
bidrag till fristående en kostnad i en schablon på 3 %.
6. Lokalkostnader (baserat på kommunens genomsnittskostnad)
Kommunen ska kunna redovisa hur bidraget räknats ut, samt att och hur alla
nämnda kostnader ingår (enligt bilaga Lomma kommun, Kostnadsfördelning
2015).
Tilläggsbelopp ska avse ersättning för extraordinära stödåtgärder åt enskilda
barn/elever och fastställs i varje enskilt fall, efter ansökan från den enskilda förskolan/grundskolan.
Förvaltningen föreslår att bidrag till fristående och den interkommunala ersättningen för 2015 utgår ifrån samma belopp som resursfördelningen till kommunens
egen för- och grundskola, förskoleklass samt fritidshem samt att prislista fastställs
dels för kommuner som själv uppbär föräldraavgiften, dels för kommuner där
Lomma kommun uppbär föräldraavgiften. Beloppen är fastställda i bilaga Lomma
kommun, bidrag och interkommunal ersättning 2015.
Utdragsbestyrkande
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BUNAU § 104 (forts.)
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2014-12-04 från tillförordnad förvaltningschef, utbildningschef och
ekonomsamordnaren inklusive bilaga Lomma kommun, bidrag och interkommunal ersättning 2015
Överläggning
Robert Wenglén (M) yrkar att barn och utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer, för bidragsåret 2015, bidrag och interkommunal ersättning till fristående
förskolor, grundskolor, förskoleklasser och fritidshem i enlighet med förvaltningens förslag.
Ordförande Robert Wenglén (M) ställer proposition på sitt yrkande att faställa bidrag och interkommunal ersättning för bidragsåret 2015, varefter utskottet bifaller
det.

./.

Barn- och utbildningsnämndens utskott beslutar följande:
- Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer, för bidragsåret 2015, bidrag och interkommunal ersättning till fristående förskolor, grundskolor, förskoleklasser och fritidshem i enlighet med förvaltningens förslag.
Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dnr BUN 2014:353.600

Fastställande av bidrag 2015 till enskild pedagogisk omsorg
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-02 § 97 har delegerat ärendet till barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott för beslut.
Enligt Skollagen 25 kapitlet 11 § ska kommunen lämna bidrag till annan enskild
verksamhet som fått godkännande av kommunen enligt skollagen 25 kap 10 §.
Enskild pedagogisk omsorg ska stå under tillsyn av kommunen. Kommunens beslut om godkännande och bidrag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Grundbeloppet avser ersättning för:
1. Omsorg och pedagogisk verksamhet
2. Pedagogiskt material och utrustning
3. Måltider
4. Administration (en schablon på 3 %)
5. Moms (en schablon på 6 %)
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till sin egen pedagogiska omsorg, enligt skollagen 25 kap
12 §.
Förvaltningen föreslår att bidrag fastställs för 2015 enligt nedan (föregående år
anges inom parentes). Bidraget är beräknat efter samma grunder som vid fördelning till kommunens egen pedagogiska omsorg.
Grundbelopp, kronor:
Förskola:
Barn 1 - 5 år heltid
Barn 1 – 5 år 15 timmar/vecka
Förskoleklass:
Förskoleklass, fritidshem
Fritidshem:
Skolår 1 – 3

120 300
46 900

(116 600)
(45 300)

46 900

(45 300)

46 900

(45 300)

Tilläggsbelopp ska avse ersättning för extraordinära stödåtgärder åt enskilda
barn/elever och fastställs i varje enskilt fall, efter ansökan från huvudman för den
enskilda pedagogiska omsorgen.

Utdragsbestyrkande
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BUNAU § 105 (forts.)
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2014-12-04 från tillförordnad förvaltningschef, utbildningschef och
ekonomsamordnaren inklusive bilaga Internbudget 2015, efter KF
Överläggning
Robert Wenglén (M) yrkar att barn och utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer, för bidragsåret 2015, bidrag till enskild pedagogisk omsorg i enlighet med
bilaga.
Ordförande Robert Wenglén (M) ställer proposition på sitt yrkande att faställa bidrag till enskild pedagogisk omsorg för bidragsåret 2015, varefter utskottet bifaller det.

./.

Barn- och utbildningsnämndens utskott beslutar följande:
- Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer, för bidragsåret 2015, bidrag till enskild pedagogisk omsorg i enlighet med förvaltningens förslag.
Bilaga
––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande

