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Plats och tid

Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 08.30-12:30

Beslutande

Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande
Torgny Helgesson (S)
Åsa Sikberg (M), vice ordförande
Alexander Karlsson (V)
Sara Sjödal (C) – ej beslutande
Anna Grimberg (C) – ej beslutande

Övriga närvarande

Randi Graungaard, verksamhetschef soc.enhet, §§ 13-14
Jenny Olsson, enhetschef, soc.enhet, §§ 13-14
Lennart Hillberg, utvecklingsledare, §§ 11-17
Henrik Hedqvist, utbildningschef
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Torgny Helgesson

Justeringens plats och tid
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Sekreterare
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11.3.5

Ansökan om skolskjuts – N.N.

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt U Allmänt
att avslå N.Ns ansökan om skolskjuts i form av taxi för sin dotter med hänvisning
till 10 kap 32 § Skollagen och Tierps kommuns skolskjutsbestämmelser, lokala
riktlinjer.
Bakgrund
N.N. har ansökt om skolskjuts i form av taxi för sin dotter. Dottern går i årskurs 4
vid Bruksskolan Söderfors.
Familjen tillhör Kyrkskolans upptagningsområde men har valt att dottern går i
Bruksskolan. Rätten till skolskjuts har dottern både till Kyrkskolan och
Bruksskolan. Från N.N. till Kyrkskolan finns det en för ändamålet särskilt
anpassad skolskjuts. Från N.N. till Bruksskolan finns inte någon sådan skolskjuts
upphandlad.
Erbjudande om skolskjuts i form av buss har erbjudits familjen. Detta har familjen
avböjt med hänvisning till obelyst anslutningsväg och busshållplats vid väg med
en hastighetsgräns på 90 kr/tim.
Yttrande
Föreligger yttrande den 26 februari 2015 från utvecklingsledare Lennart Hillberg.
Av yttrandet framgår att familjens ansökan om skolskjuts bör avslås.
Delges
N.N.
Rektor

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 2014.392

13.2.7.1

Rapportering av ej verkställda beslut
Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationspunkt O Allmänt
att godkänna rapporten.
Bakgrund
Från den 1 juli 2008 gäller vissa förändringar i lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Kommunen är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om
beviljade insatser inte har verkställts senast tre månader efter beslutet. Kommunen
ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapportering per 31 december 2014 enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen av ej
verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Rapporteringstillfälle 2014Q4
SoL – Kontaktfamilj
Datum för gynnande beslut: 2014-08-22 – Ej verkställt.
Skäl: Rekrytering pågår, ej hittat lämplig familj.
SoL – Kontaktfamilj
Datum för gynnande beslut: 2014-09-30 – Ej verkställt.
Skäl: Rekrytering pågår, ej hittat lämplig familj på grund av flickans speciella
behov.
SoL – Stödfamilj
Datum för gynnande beslut: 2014-09-08 – Ej verkställt.
Skäl: rekrytering pågår i överenskommelse med förälder att avvakta
verkställighet.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 2014.11

1.7.2

Tillsyn av individ- och familjeomsorgen Tierps kommun

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt B 006
att anta föreliggande yttrande som sitt eget och översända detsamma till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Bakgrund
IVO ärende nr Dnr 8.5-42835/2013
Det har under 2013 inkommit flera klagomål till IVO avseende kommunstyrelsens
handläggning av ärenden rörande barn. IVO beslutade med anledning av detta att
genomföra en inspektion vid Sociala enheten i Tierps kommun. IVO genomförde
den 26-27 februari 2014 inspektion i syfte att granska om handläggningen sker i
enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter. Inspektionen avgränsades till
Sociala enhetens handläggning av inkomna anmälningar som inte lett till
utredning, utredningar, uppföljning av vården vid placeringar samt om barn- och
ungdomssektionen omfattades av ett ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete.
IVO har den 18 februari 2015 översänt beslut efter tillsynen. Av beslutet framgår
att IVO enbart redogör för brister och förbättringsområden. De områden där IVO
inte funnit några brister kommer inte att omnämnas under redovisningsavsnittet.
Redovisning av vidtagna åtgärder ska senast den 26 mars 2015 vara Inspektionen
för vård och omsorg (IVO) tillhanda.
Yttrande
Föreligger yttrande den 9 mars 2015 från enhetschefer Eva Limmergård och Jenny
Olsson vid Sociala enheten. Av yttrandet framgår redovisning av de frågor som
IVO önskar svar på.
Delges
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Box 423, 701 48 Örebro
Sociala enheten

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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1.7.2

Beslut avseende tillsyn vid HVB Bergis

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Ärende dnr 8.4.2-25353/2014-7
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde en tillsyn vid HVB Bergis i
Tierps köping den 15-16 oktober 2014. IVO har den 12 december 2014 översänt
beslut efter tillsynen med krav på åtgärder.
Utskottet har § 2/2015 behandlat ärendet och översänt redovisning av genomförda
och planerade åtgärder utifrån IVO:s tidigare ställda krav.
Beslut från IVO
IVO har den 27 februari 2015 översänt beslut efter inkommen redovisning.
Av beslutet framgår att IVO bedömer att de vidtagna och planerade åtgärderna är
relevanta för att komma till rätta med bristerna. IVO vill dock påminna nämnden
om ansvaret att följa upp och säkra att vidtagna åtgärder får avsedd effekt.
IVO beslutar att ärendet avslutas.
Delges
Sociala enheten

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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1.7.2

Anmälan av särskilt stöd för en grundskoleelev vid en grundskola i Tierps
kommun

Beslut
utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Skolinspektionen ärende Dnr 41-2013:2080.
Skolinspektionen tog den 13 februari 2013 emot en anmälan från pappan till en
elev vid en grundskola i Tierps kommun. Pappan uppgav att eleven inte får det
stöd som eleven har rätt till för att uppnå kunskapskraven.
Yttrande samt kompletterande yttranden i ärendet har expedierats till Skolinspektionen den 13 juni, 27 augusti och 13 november 2013.
Skolinspektionen har den 27 november 2014 översänt beslut med ett föreläggande
att vidta åtgärder så att elevens rätt till särskilt stöd tillgodoses. Redovisning ska
senast den 26 januari 2015 vara Skolinspektionen tillhanda.
Yttrande
Ordföranden i utskottet barn och ungdom har med stöd av kommunstyresens
delegationsordning punkt A 005 lämnat yttrande till Skolinspektionen. I yttrandet
redovisas en sammanställning av de utredningar och riktade insatser som har varit
och är planerade för eleven.
Skolinspektionens beslut
Skolinspektionen har den 12 februari 2015 översänt beslut avseende uppföljning
av ärendet. Skolinspektionen kan konstatera att det åtgärdsprogram som
redovisats har brister. Skolinspektionen förutsätter att Tierps kommun ser till att
åtgärdsprogrammet arbetas om så att det uppfyller skollagens krav.
Mot bakgrund av vad som angetts ovan och mot bakgrund av övriga uppgifter i
redovisningen avslutar Skolinspektionen uppföljningen av ärendet.
Delges
Utvecklingsledaren
Rektor

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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1.7.2

Anmälan om kränkande behandling av en tidigare grundskoleelev vid en
grundskola i Tierps kommun

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Skolinspektionen ärende Dnr 41-2014:3984
Skolinspektionen har den 5 juni 2014 tagit emot en anmälan om kränkande
behandling för en elev vid en grundskola i Tierps kommun.
Skolinspektionen förelägger Tierps kommun i beslut den 26 november 2014 att
senast den 25 februari 2015 vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka
kränkande behandling uppfylls på grundskolan.
Yttrande
Ordföranden i utskottet barn och ungdom har med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt A 005 lämnat yttrande till Skolinspektionen den
16 februari 2015. Av yttrandet framgår att framtagna rutiner kommer att gälla för
samtliga skolor och förskolor.
Kompletterande svar
Skolinspektionen vill, enligt e-postmeddelande, erhålla en komplettering av hur
kommunen ser till att personal och rektor följer rutiner gällande rapportering om
kränkande behandling. Utbildningschefen har den 2 mars 2015 lämnat ett
kompletterande svar.
Beslut från Skolinspektionen
Skolinspektionen har därefter översänt beslut den 4 mars 2015 i ovanstående
ärende och meddelat att mot bakgrund av uppgifterna i redovisningen och
kompletteringen bedömer Skolinspektionen att Tierps kommun vidtagit sådana
åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas.
Delges
Utvecklingsledaren
Rektor

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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1.7.2

Anmälan om skolsituationen för en grundskoleelev vid en grundskola i
Tierps kommun

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Skolinspektionen ärende Dnr 41-2015:76
Skolinspektionen har den 8 januari 2015 tagit emot en anmälan som rör en elev
vid en grundskola i Tierps kommun. I anmälan uppges bland annat att eleven har
behov av särskilda stödinsatser men att detta inte tillgodoses av skolan.
Skolinspektionens utredning gäller elevs rätt till särskilda stödinsatser under
läsåret 2013/14 och höstterminen 2014.
Skolinspektionen har i skrivelse den 23 januari 2015 begärt yttrande i ovanstående
ärende. Yttrande ska senast den 18 februari 2015 vara Skolinspektionen tillhanda.
Yttrande
Ordföranden i utskottet barn och ungdom har med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt A 005 lämnat yttrande till Skolinspektionen den
16 februari 2015. Av yttrandet framgår svar på Skolinspektionens frågor genom
en sammanställning av de utredningar, anpassningar och särskilt riktade stöd som
har varit och är planerade för eleven.
Delges
Utvecklingsledaren
Rektor

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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1.7.2

Uppföljning av tillsyn i Tierps kommun

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Skolinspektionen ärende Dnr 43-2013:4718
Sedan våren 2014 pågår Skolinspektionens tillsyn av Tierps kommun i
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt
kommunens ansvarstagande för förskola, fritidshem och vuxenutbildning. Vid
tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger
förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de
nationella målen. Skolinspektionen bedömer vidare om kommunen uppfyller de
krav som författningarna ställer på verksamheten.
Skolinspektionen har i beslut avseende vuxenutbildningen den 5 maj 2014 och i
beslut avseende kommunnivå den 6 maj 2014 förelagt kommunen att vidta
åtgärder enligt de brister som påtalades.
Skolinspektionen har tagit del av den dokumentation som kommunen redovisat
som svar på de brister Skolinspektionens konstaterade i besluten för
vuxenutbildningen och kommunbeslutet. Som ett led i uppföljningen besökte
Skolinspektionen Tierps kommun den 11 december 2014. Vid besöket
intervjuades representanter från utbildningsförvaltningen, skolledningen för
vuxenutbildningen samt ordförande och tillträdande ordförande för utskottet barn
och ungdom.
Skolinspektionen vill att kommunen snarast arbetar fram en konkret tidsplan för
när det utvecklade systematiska kvalitetsarbetet ska vara implementerat. Utöver
detta önskar Skolinspektionen mer detaljerad redovisning av vilka åtgärder som
vidtagits med anledning av övriga brister som konstaterades i det övergripande
kommunbeslutet, beslutet för vuxenutbildningen samt för gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan.
Redovisningen ska senast den 16 mars 2015 vara Skolinspektionen tillhanda.
Vid dagens sammanträde lämnade utbildningschef Henrik Hedqvist en muntlig
information om arbetet med att ta fram ett svar till Skolinspektionen. Svaret
presenteras vid nästa sammanträde.
__________
Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 19
Delgivning

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Dnr Ks 2015.170
1.6.3
Skolverket har översänt beslut om statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning
2015. Skolverket har beslutat att bevilja Tierps kommun statsbidrag med 600 tkr.
Dnr Ks 2015.1
handl nr 277
Skolverket har översänt beslut/information om statsbidrag för utbildning till
yrkesförare inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 2015.
Dnr Ks 2015.1
handl nr 276
Skolverket har översänt information om statbidrag för omsorg på obekväm tid.
Dnr Ks 2015.1
handl nr 1340
Kommunens informationsskyldighet till vårdnadshavare och elever.
Skolverket har översänt information/beslut om mottagande i grundsärskola och
gymnasiesärskola – vart ska ett överklagande skickas ?
Dnr Ks 2015.1
handl nr 562
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har översänt
information om webbenkät i skolorna, Lupp 2015.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 20
Meddelanden

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Bakgrund
Ks 2015.1
Handl nr 1122
Fiskestämma Marma/Mehedeby Fiskevårdsområde har översänt protokoll från
den 27 november 2014. Som bilagor finns närvarolista, verksamhetsberättelse
2013, inventarieförteckning, Fiskeplan, budget och revisionsberättelse.
Ks 2015.1
Handl nr 1288
Hela Sverige ska leva – Uppsala län har skickat en kallelse till sitt årsmöte den 22
mars i Karlholmsbruk.
Ks 2015.1
Handl nr 162
Kriminalvården har skickat information om ny organisation inom Kriminalvården
från och med 2015-01-12.
Ks 2015.153
Handl nr 1028
Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen (SFS
1988:950) beslutat om tillstånd till ingrepp i fornlämning Tolfta 210 på
fastigheten Ersta 1:49, Tierps kommun, i samband med borrande för bergvärme.
Ks 2015.1
Handl nr 1398
Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen (SFS
1988:950) beslutat om tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde för fornlämning
RAÄ 374, Tierps socken, fastigheten Tierps allmänning S:1, Tierps kommun, för
föryngringsåtgärder.
Ks 2014.932
1.4.1
Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 3 kap 84 § Trafikförordningen
(1998:1276) och 2 kap 8 § andra stycket ordningslagen (1993:1617) beslutat att ge
Rasbo Motorklubb tillstånd till motortävlingen ”Bresonstrofén” den 14 februari
2015.
§ forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 20 forts.
Ks 2014.934
2.8.1
Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 4 kap 3 § äktenskapsbalken beslutat att
förordna Regina Birkehorn som vigselförrättare från och med den 16 februari
2015 till den 16 februari 2019.
Ks 2015.160
Handl nr 1097
Länsstyrelsen Uppsala län har registrerat en anmälan om transport av farligt avfall
enligt 42 § avfallsförordningen (2011:927) i Tierps kommun. Anmälan är giltig t
o m 2020-02-12.
Ks 2015.187
Handl nr 1388
Länsstyrelsen Uppsala län har översänt en slutrapport gällande hemlöshet.
Rapporten överlämnades till regeringen den 28 januari 2015.
Ks 2015.1
Handl nr 731 &1219
NTF har skickat kallelse till sitt årsmöte den 26 mars i Uppsala.
Ks 2015.183
Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till
kommuner som kompensation för kostnader för fritidspeng till barn i hushåll med
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453).
Ks 2015.1
Handl nr 1214
Regionförbundet Uppsala län har översänt sin verksamhetsplan och budget för
2015.
Ks 2015.1
Handl nr 583
Statens haverikommission (SHK) har skickat ett brev för att informera Sveriges
kommuner om den skyldighet som finns att underrätta SHK om allvarliga olyckor
och tillbud, det avtal som SHK har tecknat med SOS alarm och hur SHK förhåller
sig till kravet att bestämma på vilket sätt kommunerna ska fullgöra sin
underrättelseskyldighet.
Ks 2015.1
Handl nr 578
Svenska blå stjärnan har översänt information om kampanjen ”Har du koll?” som
ska öka individens medvetenhet om krisberedskap. Här med fokus på djurägare.
Ks 2015.1
Handl nr 498
Sveriges kommuner och landstings förbundsstyrelse beslutade den 23 januari
2015 att för sin del godkänna överenskommelsen med Verket för
innovationssystem (VINNOVA) om stärkt innovationsförmåga i offentlig
verksamhet 2015-2017.
§ forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 20 forts.
Ks 2015.1
Handl nr 492
Sveriges kommuner och landstings förbundsstyrelse beslutade den 23 januari
2015 att för sin del godkänna 2015 års överenskommelse med staten om en
evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.
Ks 2015.1
Handl nr 503
Sveriges kommuner och landsting har skickat ”Ekonomirapporten. Om
kommunernas och ladstingens ekonomi – December 2014”.
Ks 2015.1
Handl nr 311
Sverige kommuner och landsting har översänt Lathund för Öppna jämförelser
folkhälsa 2014 och resultatet för Tierps kommun.
Ks 2015.186
Sveriges kommuner och landsting har översänt rapporten Öppna jämförelser –
Trygghet och säkerhet 2014 – tema medorgarnas uppfattningar och förväntningar.
Ks 2015.1
Handl nr 1213
Sveriges kommuner och landsting har översänt sin verksamhetsplan och budget
för 2015. Dessa antogs i december 2014 och kompletterades med prioriteringar på
EU-området i januari 2015.
Ks 2014.985
1.4
Tierps kommun har den 20 december skickat ett remissvar rörande
socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och
bemanning i särskilt boende. Tierps kommun var inte remissinstans, men ville
ändå framföra att man ställer sig bakom SKL:s yttrande i ärendet.
Cirkulär
14:46 Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign
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§ 21
Information från produktionen

Beslut
Utskottet barn och ungdom beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Utbildningschef Henrik Hedqvist informerade följande från verksamheterna:
Bokslut 2014
Kort information om bokslut 2014, som visar ett underskott på 1%.
De områden som visar ett underskott har ett uppdrag att återkomma till
utbildningschefen med information om hur underskottet ska kunna rättas till.
Strategigrupp
En strategigrupp ska bildas för att diskutera framtidsfrågor inom verksamheten.
Gruppen kommer att bestå av
- utbildningschef
- utvecklingsledare, två stycken
- rektorer, två stycken
- förskolechefer, två stycken.
Gymnasieskolan
En första preliminär intagning till gymnasieskolor höstterminen 2015 är nu klar.
Det visar på en ökning av elever till vår gymnasieskola.
Ordföranden tackade för informationen.
__________
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Dnr Ks 2015.203

2.9.5

Ansökan om ordinarie licens för BBiC

Beslut
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att hos Socialstyrelsen ansökan om permanent licens för BBiC.
Bakgrund
BBiC-konceptet (Barns Behov i centrum) är det av Socialstyrelsen antagna
svenska konceptet för det engelska Integrated Children´s system. Konceptet är ett
stöd för handläggarnas arbete med att sätta barnets behov i centrum i allt
utredningsarbete med barn och ungdom.
BBiC implementerades våren 2009 vid Sociala enheten och man har sedan dess
haft prövolicens. Kommunstyrelsen har § 40/2014 ansökt om licens för BBiC.
Socialstyrelsen har i beslut den 30 april 2014 meddelat om ytterligare förlängning
av prövo- och implementeringstiden till och med den 1 april 2015.
Ansökan
Enhetschef Jenny Olsson vid Sociala enheten har överlämnat ansökan om
ordinarie licens för BBiC.
__________
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1.6.2

Interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet 2015

Beslut
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta föreliggande förslag till interkommunal ersättning och bidrag till
enskild/fristående verksamhet för kalenderåret 2015 enligt nedanstående bilaga 1
att beloppen avser kronor per elev i förskola/pedagogisk omsorg/skolbarnsomsorg/förskoleklass/grundskola/grundsärskola/gymnasiesärskola samt
gymnasieskolans program samt
att delegera till ansvarig rektor att sluta överenskommelser med berörda
kommuner om interkommunal ersättning (kr/gymnasiepoäng) avseende
vuxenutbildning, inklusive särvux, för 2015 samt
att kommunstyrelsen beslut § 44/2015 upphör att gälla samtidigt.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 44/2015 beslutat om interkommunal ersättning och
bidrag till enskild verksamhet för kalenderåret 2015.
Kostnader är framtagna efter en särskild beräkningsmall. Det har visat sig att
beräkningen för gymnasieskolans olika program har tagits fram utifrån en gammal
beräkningsmall och behöver räknas om. Ekonomienheten har den 9 mars 2015
med anledning av detta överlämnat nytt reviderat förslag till interkommunal
ersättning och bidrag till enskild verksamhet för kalenderåret 2015.
Från och med kalenderåret 2010 har skollagens bestämmelser om kommunernas
bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och
förskoleklasser förtydligats. De nya bestämmelserna innebär också att beslut om
bidrag till fristående förskolor och skolor kan överklagas som förvaltningsbesvär
hos allmän förvaltningsdomstol.
En kommuns bidrag för ett barn i enskild verksamhet eller en elev i en fristående
skola ska bestämmas enligt likabehandlingsprincipen. Bidraget ska bestämmas
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den
egna verksamheten av motsvarande slag. Som underlag för beslut om interkommunal ersättning och bidrag används kommunens budget för kalenderåret
2015.
forts.
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Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor
består av ett grundbelopp och eventuellt tilläggsbelopp.
Beloppen inkluderar schablonersättning för administration; en procent (1%) för
pedagogisk omsorg, respektive tre procent (3%) för övriga verksamheter. Enskilda
verksamheter kompenseras för mervärdesskatt enligt den så kallade sexprocentsregeln. Schablonbeloppet uppgår till sex procent (6%) av det totala bidragsbeloppet. Ersättning för lokalkostnad är kommunens genomsnittskostnad för
lokaler för respektive verksamhet/skolform.
Bilaga 1
Pedagogisk omsorg
1-2 år >15 tim
1-2 år <15 tim
3-5 år >15 tim
3-5 år <15 tim
Förskola
1-2 år >15 tim
1-2 år <15 tim
3-5 år >15 tim
3-5 år <15 tim

Enskild, kr/år
Enskild,
Kommun, Kommun
kr/år
kr/mån
kr/mån
117 082
9 757
124 744
10 395
70 750
5 896
75 380
6 282
93 916
7 826
100 062
8 338
56 850
4 737
60 570
5 047
Kommun, Kommun
Enskild, kr/år
Enskild,
kr/år
kr/mån
kr/mån
115 109
9 592
122 595
10 216
74 720
6 227
79 580
6 632
94 915
7 910
101 088
8 424
62 604
5 217
66 676
5 556

I alla ovanstående belopp är föräldraavgiften avdragen.

Skolbarnsomsorg

Kommun,
Kommun
Enskild,
Enskild,
kr/år
kr/mån
kr/år
kr/mån
33 497
2 791
35 849
2 987

I alla ovanstående belopp är föräldraavgiften avdragen.

Förskoleklass
Grundskola 1-9
Tilläggsbelopp
Elevassistent
Modersmål

Kommun,
Kommun
Enskild,
Enskild,
kr/år
kr/mån
kr/år
kr/mån
48 859
4 072
51 791
4 316
90 191
7 516
95 603
7 967
Kommun,
Kommun
Enskild,
Enskild,
kr/år
kr/mån
kr/år
kr/mån
91 131
7 594
96 601
8 050
4 834
403
5 123
427

Ersättning för Svenska som andraspråk ingår i grundbeloppet.
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Grundsärskola,
träningsskola
Grundsärskola,
särskola

Kommun,
Kommun
Enskild,
Enskild,
kr/år
kr/mån
kr/år
kr/mån
301 920
25 160
320 035
26 670

Gymnasiesärskola,
verksamhetsträning
Gymnasiesärskola,
yrkesträning

262 080

21 840

277 806

Kommun,
Kommun
Enskild,
Enskild,
kr/år
kr/mån
kr/år
kr/mån
406 303
33 859
430 679
35 890
203 373

Vuxenutbildning
Särvux
Vuxenutbildning

16 948

215 576

Barn & Fritid
Bygg
Ekonomi
El
Fordon
- Personbil åk 1-3
- Maskin & Transport åk
1-3
- Transport
Industri
Naturvetenskapligt
Vård & Omsorg
Samhällsvetenskapligt
Teknik

Kommun,
Kommun,
Enskild,
Enskild,
GY2011,
GY2000,
GY2011,
GY2000,
kr/år
kr/år
kr/år
kr/år
90 462
90 462
95 890
95 890
104 997
104 997
111 297
111 297
80 842
85 692
110 816
110 816
117 465
117 465
120 213
120 213

120 213
120 213

127 426
127 426

127 426
127 426

153 871
132 040
83 164
81 282
90 224

153 871
132 040
83 164
79 383
81 282
990 224

163 103
139 962
88 154
86 159
95 637

163 103
139 962
88 154
84 146
86 159
95 637

forts.
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Beräkningsmall
Grundbelopp
1.Undervisning
BA
45805
BF
49853
EE
53618
EK
45603
FT67478
mek
FT85390
tra
IN
70348
NA
47430
SA
45603
TE
45771
VO
39587

2.Lärverktyg

3.Elevhälsa

4.Måltider

5.Lokaler

6.Adm.

8473
3038
12122
3041
7386

3798
3798
3798
3798
3798

4938
4938
4938
4938
4938

38925
26200
33112
21107
33112

3058,17
2634,81
3227,64
2354,61
3501,36

Total
exkl.moms
104997
90462
110816
80842
120213

20713

3798

4938

34550

4481,67

11998
3469
3469
3692
2210

3798
3798
3798
3798
3798

4938
4938
4938
4938
4938

37112
21107
21107
29397
26538

3845,82
2422,26
2367,45
2627,88
2312,13

7.Moms
6299,8302
5427,7086
6648,9384
4850,4966
7212,8016

Totalt
Inkl.moms
111297
95890
117465
85692
127426

153871

9232,2402

163103

132040
83164
81282
90224
79383

7922,3892
4989,8556
6876,947
5413,4328
4762,9878

139962
88154
86159
95637
84146

I samtliga fall tillkommer kostnader för eventuella skolskjutsar och elevers
särskilda behov av resurser.
__________
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