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Justerandes signatur
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Barn- och utbildningsnämnden
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2021-12-22

Dnr

§ 111 Godkännande av dagordning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2021-12-22

Dnr 5055

§ 112 Info från BUN´s samverkansgrupp
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Ärende
Samverkan om dagordningens ärende har ägt rum den 16 december. De
fackliga organisationerna hade inga synpunkter.

Beslutsunderlag
Muntlig information av Katarina Johansson, skolchef.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2021-12-22

Dnr 2021-00031

§ 113 Beslut om ändringsbudget 2022
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fördela de 2 mkr som tilldelats
barn- och utbildningsnämnden i ändringsbudgeten för 2022 så att
* 0,05 mkr går till förskolan för verksamhetsanpassningar
* 0,1 mkr går till Entré ungdom för att stärka upp verksamheten
* 1,85 mkr går till förskolans och grundskolans elevhälsa och stöds
dialogbaserade del

Ärende
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela barn- och utbildningsnämnden
ytterligare två miljoner kronor för 2022. Barn- och utbildningsförvaltningen
lämnar tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna
samt Hoforspartiet förslag på en fördelning av tilläggsbudgeten.
50 tkr går till förskolans verksamhetsanpassningar på Solen, månen och
stjärnfallet. 100 tkr går till Entré ungdom för att stärka upp verksamheten
under 2022. 1 850 tkr går till den dialogbaserade budgetposten för särskilt
stöd inom förskolan samt grundskolan. Den dialogbaserade delen av
budgeten fördelas terminsvis utifrån barn och elevers behov under 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-10

Beslutsförslag under mötet
Gabriella Eidhagen (V) yrkar på
att budget för 2022 under budgetposten Grundskola (verksamhet 44),
ändras till 115,1 mkr.
att planerade nedskärningar inom elevhälsan utgår.
att hos kommunstyrelsen äska om ändrad budgetram med 4,9 mkr.
Daniel Johansson (S) yrkar på att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
bifalla S, L, C och HOPS förslag till ändringsbudget samt att avslå Gabriella
Eidhagen (V) förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2021-12-22

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; Gabriella
Eidhagens (V) förslag och Daniel Johanssons (S) förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Barn- och
utbildningsnämnden har beslutat i enlighet med Daniel Johanssons (S)
förslag

Reservation
Gabriella Eidhagen reserverar sig mot beslutet till fördel för sitt förslag
att budget för 2022 under budgetposten Grundskola (verksamhet 44),
ändras till
115,1 mkr.
att planerade nedskärningar inom elevhälsan utgår.
att hos kommunstyrelsen äska om ändrad budgetram med 4,9 mkr.
Anledningen är att elevhälsan utgör en ytterligt viktig del av verksamheten.
Det föreligger stor potentiell risk för att elever riskerar att få sin framtida
skolgångförstörd i och med de föreslagna nedskärningarna. Vänsterpartiet
har i kommunfullmäktige presenterat ett eget förslag till budget som utgår
ifrån exakt samma premisser som den styrande majoritetens. Det är
omöjligt för Vänsterpartiet att acceptera konsekvenserna av de föreslagna
åtgärderna i relation till det uppdrag som kommunen har ålagts av staten.
Nämligen att skolan ska vara likvärdig och kompensatorisk. Samtliga partier
som är delaktiga i att fatta beslutet om nedskärningar, eller som inte själva
presenterar ett trovärdigt finansierat förslag till finansiering, är ansvariga
för de konsekvenser som det riskerar att få för eleverna i skolan.
Vänsterpartiet har ett annat alternativ och önskar att övriga partier väljer
att inse sitt misstag innan det är för sent. Därför vore det bäst om övriga
partier som anser att de sätter elevernas hälsa och välmående i fokus,
ansluter till Vänsterpartiets förslag.

Skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2021-12-22

Dnr 2021-00053

§ 114 Revidering av "Riktlinjer för resursfördelning
inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter
samt interkommunal ersättning och bidrag till
fristående verksamheter"
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till reviderade
riktlinjer.

Ärende
På sammanträdet i december 2018 beslutade nämnden att godkänna
framtagna riktlinjer för resursfördelning inom barn- och
utbildningsnämndens verksamheter samt interkommunal ersättning och
bidrag till fristående verksamheter. 2019 reviderades riktlinjerna med
kompletterande text för gymnasiesärskolan samt redaktionella ändringar. I
år har riktlinjerna reviderats igen. Ändringarna består av:
* Förtydliganden om barn- och utbildningsnämndens
resursfördelningsmodell
* Nya ersättningsrutiner
* En ny skrivelse om tilläggsbelopp för studiehandledning

Beslutsunderlag
Reviderade riktlinjer för resursfördelning inom barn- och
utbildningsnämndens verksamheter samt interkommunal ersättning och
bidrag till fristående verksamheter.
Tjänsteskrivelse 2021-12-07

Skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2021-12-22

Dnr 2021-00046

§ 115 Bidrag 2022 till den fristående grundskolan
Prolympia i Gävle
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidraget till den
fristående grundskolan Prolympia i Gävle år 2022 till
* 77.783 kr för förskoleklass
* 38.434 kr för fritidshemsplats
* 104.632 kr för grundskola
att fastställa tilläggsbelopp för år 2022 till
* 12.641 kr för modersmålsundervisning
* 42.529 kr för studiehandledning
* 64 kr per genomförd timme för lovskola
I beloppen ingår 6 % schablontillägg för moms. Bidraget betalas ut
månadsvis efter avstämning och faktura från huvudmannen. Bidrag för
lovskola betalas ut läsårsvis.

Ärende
Enligt 10 kap 37-39 §§ Skollagen ska hemkommunen lämna bidrag för
elever vid fristående grundskolor. Bidraget består av ett grundbelopp samt i
vissa fall ett tilläggsbelopp för elever som
1. har ett omfattande behov av särskilt stöd
2. ska erbjudas modersmålsundervisning
3. ska erbjudas studiehandledning
4. deltar i obligatorisk lovskola
Den fristående verksamheten är berättigad till ett grundbelopp för varje
elev som är inskriven hos huvudmannen. För tilläggsbelopp gällande
modersmåls-undervisning, studiehandledning och/eller lovskola är den
fristående huvudmannen berättigad till bidrag för elever som deltar i detta
under det aktuella året.
Tilläggsbelopp för elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd ska
bestämmas individuellt efter elevens behov. Hemkommunen är inte skyldig
att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2021-12-22

Sida
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Tilläggsbelopp prövas och beslutas efter ansökan från den fristående
verksamheten.

Ekonomisk kalkyl
Grundbelopp
Undervisning

Förskoleklass

Grundskola

5 790 300

8 958 800

57 626 700

Läromedel och utrustning

209 700

373 500

6 272 600

elevvård, hälsovård

553 200

Måltider

948 000

775 000

4 473 000

Administration (schablon 3 %)

250 062

337 947

2 578 908

Lokaler

834 200

1 157 600

13 350 400

Summa utan schablon

8 335 400

11 264 900

85 963 600

Summa

8 585 462

11 602 847

88 542 508

117

320

897

73 380

36 259

98 710

4 403

2 176

5 923

77 783

38 434

104 632

6 482

3 203

8 719

Antal barn/elever
Summa per barn/elev och år
Moms (schablon på 6 %)
Summa per barn/elev och år inkl. moms
Summa per barn/elev och månad inkl. moms

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-09

Skickas till
Prolympia Gävle
Akten

Justerandes signatur

Fritidshem

Utdragsbestyrkande

4 240 900

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2021-12-22

Dnr 2021-00047

§ 116 Bidrag 2022 till den fristående grundskolan
Internationella Engelska skolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidraget till den
fristående grundskolan Internationella Engelska Skolan år 2022 till
* 38.434 kr för fritidshemsplats
* 104.632 kr för grundskola
att fastställa tilläggsbelopp för år 2022 till
* 12.641 kr för modersmålsundervisning
* 42.529 kr för studiehandledning
* 64 kr per genomförd timme för lovskola
I beloppen ingår 6 % schablontillägg för moms. Bidraget betalas ut
månadsvis efter avstämning och faktura från huvudmannen. Bidrag för
lovskola betalas ut läsårsvis.

Ärende
Enligt 10 kap 37-39 §§ Skollagen ska hemkommunen lämna bidrag för
elever vid fristående grundskolor. Bidraget består av ett grundbelopp samt i
vissa fall ett tilläggsbelopp för elever som
1. har ett omfattande behov av särskilt stöd
2. ska erbjudas modersmålsundervisning
3. ska erbjudas studiehandledning
4. deltar i obligatorisk lovskola
Den fristående verksamheten är berättigad till ett grundbelopp för varje
elev som är inskriven hos huvudmannen. För tilläggsbelopp gällande
modersmåls-undervisning, studiehandledning och/eller lovskola är den
fristående huvudmannen berättigad till bidrag för elever som deltar i detta
under det aktuella året.
Tilläggsbelopp för elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd ska
bestämmas individuellt efter elevens behov. Hemkommunen är inte skyldig
att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2021-12-22

Tilläggsbelopp prövas och beslutas efter ansökan från den fristående
verksamheten.

Ekonomisk kalkyl
Grundbelopp
Undervisning
Läromedel och utrustning

Fritidshem

Grundskola

8 958 800

57 626 700

373 500

6 272 600

elevvård, hälsovård

4 240 900

Måltider

775 000

4 473 000

Administration (schablon 3 %)

337 947

2 578 908

1 157 600

13 350 400

Summa utan schablon

11 264 900

85 963 600

Summa

11 602 847

88 542 508

320

897

36 259

98 710

2 176

5 923

38 434

104 632

3 203

8 719

Lokaler

Antal barn/elever
Summa per barn/elev och år
Moms (schablon på 6 %)
Summa per barn/elev och år inkl. moms
Summa per barn/elev och månad inkl. moms

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-09

Skickas till
Internationella Engelska skolan
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2021-12-22

Dnr 2021-00048

§ 117 Bidrag 2022 till den fristående grundskolan
Friskolan Mosaik i Falun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidraget till den
fristående grundskolan Friskolan Mosaik i Falun år 2022 till
* 77.783 kr för förskoleklass
* 38.434 kr för fritidshemsplats
* 104.632 kr för grundskola
att fastställa tilläggsbelopp för år 2022 till
* 12.641 kr för modersmålsundervisning
* 42.529 kr för studiehandledning
* 64 kr per genomförd timme för lovskola
I beloppen ingår 6 % schablontillägg för moms. Bidraget betalas ut
månadsvis efter avstämning och faktura från huvudmannen. Bidrag för
lovskola betalas ut läsårsvis.

Ärende
Enligt 10 kap 37-39 §§ Skollagen ska hemkommunen lämna bidrag för
elever vid fristående grundskolor. Bidraget består av ett grundbelopp samt i
vissa fall ett tilläggsbelopp för elever som
1. har ett omfattande behov av särskilt stöd
2. ska erbjudas modersmålsundervisning
3. ska erbjudas studiehandledning
4. deltar i obligatorisk lovskola
Den fristående verksamheten är berättigad till ett grundbelopp för varje
elev som är inskriven hos huvudmannen. För tilläggsbelopp gällande
modersmåls-undervisning, studiehandledning och/eller lovskola är den
fristående huvudmannen berättigad till bidrag för elever som deltar i detta
under det aktuella året.
Tilläggsbelopp för elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd ska
bestämmas individuellt efter elevens behov. Hemkommunen är inte skyldig
att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2021-12-22

Sida
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Tilläggsbelopp prövas och beslutas efter ansökan från den fristående
verksamheten.

Ekonomisk kalkyl
Grundbelopp
Undervisning

Förskoleklass

Grundskola

5 790 300

8 958 800

57 626 700

Läromedel och utrustning

209 700

373 500

6 272 600

elevvård, hälsovård

553 200

Måltider

948 000

775 000

4 473 000

Administration (schablon 3 %)

250 062

337 947

2 578 908

Lokaler

834 200

1 157 600

13 350 400

Summa utan schablon

8 335 400

11 264 900

85 963 600

Summa

8 585 462

11 602 847

88 542 508

117

320

897

73 380

36 259

98 710

4 403

2 176

5 923

77 783

38 434

104 632

6 482

3 203

8 719

Antal barn/elever
Summa per barn/elev och år
Moms (schablon på 6 %)
Summa per barn/elev och år inkl. moms
Summa per barn/elev och månad inkl. moms

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-09

Skickas till
Friskolan Mosaik i Falun
Akten

Justerandes signatur

Fritidshem

Utdragsbestyrkande

4 240 900

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2021-12-22

Dnr 2021-00049

§ 118 Bidrag 2022 till den fristående grundskolan
Erlaskolan i Falun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidraget till den
fristående grundskolan Erlaskolan i Falun år 2022 till
* 38.434 kr för fritidshemsplats
* 104.632 kr för grundskola
att fastställa tilläggsbelopp för år 2022 till
* 12.641 kr för modersmålsundervisning
* 42.529 kr för studiehandledning
* 64 kr per genomförd timme för lovskola
I beloppen ingår 6 % schablontillägg för moms. Bidraget betalas ut
månadsvis efter avstämning och faktura från huvudmannen. Bidrag för
lovskola betalas ut läsårsvis.

Ärende
Enligt 10 kap 37-39 §§ Skollagen ska hemkommunen lämna bidrag för
elever vid fristående grundskolor. Bidraget består av ett grundbelopp samt i
vissa fall ett tilläggsbelopp för elever som
1. har ett omfattande behov av särskilt stöd
2. ska erbjudas modersmålsundervisning
3. ska erbjudas studiehandledning
4. deltar i obligatorisk lovskola
Den fristående verksamheten är berättigad till ett grundbelopp för varje
elev som är inskriven hos huvudmannen. För tilläggsbelopp gällande
modersmåls-undervisning, studiehandledning och/eller lovskola är den
fristående huvudmannen berättigad till bidrag för elever som deltar i detta
under det aktuella året.
Tilläggsbelopp för elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd ska
bestämmas individuellt efter elevens behov. Hemkommunen är inte skyldig
att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2021-12-22

Tilläggsbelopp prövas och beslutas efter ansökan från den fristående
verksamheten.

Ekonomisk kalkyl
Grundbelopp
Undervisning
Läromedel och utrustning

Fritidshem

Grundskola

8 958 800

57 626 700

373 500

6 272 600

elevvård, hälsovård

4 240 900

Måltider

775 000

4 473 000

Administration (schablon 3 %)

337 947

2 578 908

1 157 600

13 350 400

Summa utan schablon

11 264 900

85 963 600

Summa

11 602 847

88 542 508

320

897

36 259

98 710

2 176

5 923

38 434

104 632

3 203

8 719

Lokaler

Antal barn/elever
Summa per barn/elev och år
Moms (schablon på 6 %)
Summa per barn/elev och år inkl. moms
Summa per barn/elev och månad inkl. moms

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-09

Skickas till
Erlaskolan i Falun
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2021-12-22

Dnr 2021-00050

§ 119 Bidrag 2022 till den fristående grundskolan
Sandvikens Internationella Montessoriskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidraget till den
fristående grundskolan Sandvikens Internationella Montessoriskola år 2022
till
* 77.783 kr för förskoleklass
* 38.434 kr för fritidshemsplats
* 104.632 kr för grundskola
att fastställa tilläggsbelopp för år 2022 till
* 12.641 kr för modersmålsundervisning
* 42.529 kr för studiehandledning
* 64 kr per genomförd timme för lovskola
I beloppen ingår 6 % schablontillägg för moms. Bidraget betalas ut
månadsvis efter avstämning och faktura från huvudmannen. Bidrag för
lovskola betalas ut läsårsvis.

Ärende
Enligt 10 kap 37-39 §§ Skollagen ska hemkommunen lämna bidrag för
elever vid fristående grundskolor. Bidraget består av ett grundbelopp samt i
vissa fall ett tilläggsbelopp för elever som
1. har ett omfattande behov av särskilt stöd
2. ska erbjudas modersmålsundervisning
3. ska erbjudas studiehandledning
4. deltar i obligatorisk lovskola
Den fristående verksamheten är berättigad till ett grundbelopp för varje
elev som är inskriven hos huvudmannen. För tilläggsbelopp gällande
modersmåls-undervisning, studiehandledning och/eller lovskola är den
fristående huvudmannen berättigad till bidrag för elever som deltar i detta
under det aktuella året.
Tilläggsbelopp för elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd ska
bestämmas individuellt efter elevens behov. Hemkommunen är inte skyldig
att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2021-12-22

Sida
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Tilläggsbelopp prövas och beslutas efter ansökan från den fristående
verksamheten.

Ekonomisk kalkyl
Grundbelopp

Förskoleklass

Undervisning

Grundskola

5 790 300

8 958 800

57 626 700

Läromedel och utrustning

209 700

373 500

6 272 600

elevvård, hälsovård

553 200

Måltider

948 000

775 000

4 473 000

Administration (schablon 3 %)

250 062

337 947

2 578 908

Lokaler

834 200

1 157 600

13 350 400

Summa utan schablon

8 335 400

11 264 900

85 963 600

Summa

8 585 462

11 602 847

88 542 508

117

320

897

73 380

36 259

98 710

4 403

2 176

5 923

77 783

38 434

104 632

6 482

3 203

8 719

Antal barn/elever
Summa per barn/elev och år
Moms (schablon på 6 %)
Summa per barn/elev och år inkl. moms
Summa per barn/elev och månad inkl. moms

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-09

Skickas till
Sandvikens Internationella Montessorieskola
Akten

Justerandes signatur

Fritidshem

Utdragsbestyrkande

4 240 900

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2021-12-22

19(23)

Dnr 2021-00051

§ 120 Bidrag 2022 till den fristående förskolan
Rävlyan i Hofors
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidraget till förskolan
Rävlyan i Hofors år 2022 till
* 146.527 kr per barn
Den fristående verksamheten har utöver detta rätt att ta ut ett
schablontillägg på 6% för moms. Bidraget betalas ut månadsvis efter
avstämning och faktura från den fristående förskolan.

Ärende
Enligt 8 kap 21-24 §§ Skollagen ska hemkommunen lämna bidrag för barn
vid fristående förskolor. Bidraget består av ett grundbelopp samt i vissa fall
ett tilläggsbelopp för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd.
Tilläggsbelopp prövas och beslutas efter ansökan från den fristående
verksamheten. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för
ett barn, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter
uppstår för kommunen

Ekonomisk kalkyl
Grundbelopp
Undervisning

47 710 800

Läromedel och utrustning

2 132 400

Måltider

4 658 000

Administration (schablon 3 %)

1 980 246

Lokaler

11 507 000

Summa utan schablon

66 008 200

Summa

67 988 446

Antal barn/elever

464

Summa per barn/elev

146 527

Moms (schablon på 6 %)

8 792

Summa per barn och år inkl. moms

Justerandes signatur

155 318

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2021-12-22

Summa per barn och månad inkl. moms

12 943

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-08

Skickas till
Rävlyan i Hofors
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021-00052

§ 121 Belopp för interkommunal ersättning 2022
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa interkommunal
ersättning år 2022 enligt följande
* 146.527 kr för förskoleplats
* 73.380 kr för förskoleklass
* 36.259 kr för fritidshemsplats
* 98.710 kr för grundskola
* 331.802 kr för grundsärskola
* 366.327 kr för Introduktionsprogrammet, Individuellt alternativ
* 255.028 kr för Introduktionsprogrammet, Språkintroduktion
Att fastställa tilläggsbelopp enligt följande
* 11.926 kr för modersmålsundervisning (grundskola)
* 11.926 kr för modersmålsundervisning (grundsärskola)
* 40.122 kr för studiehandledning (grundskola)
* 40.122 kr för studiehandledning (grundsärskola)
* 60 kr per genomförd timme för lovskola (grundskola)

Ärende
Interkommunal ersättning används när barn/elever går i förskola/skola i
annan kommun än hemkommunen. Enligt skollagen ska beloppen
bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till den egna verksamheten, dvs. kommunens budget
för respektive verksamhet.
Förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem
Om mottagande i annan kommun grundar sig på att ett barn/en elev har
särskilda skäl att få gå i den kommunens förskola/skola gäller
skolkommunens kostnad. Om mottagandet i stället grundar sig på
vårdnadshavares önskemål gäller hemkommunens kostnad för
motsvarande verksamhet.
Gymnasieskola (Introduktionsprogrammet - Individuellt alternativ/
Språkintroduktion)
Ersättning för elev inom språkintroduktion och individuellt alternativ sker
enligt upprättat avtal med anordnande kommun. Om den anordnande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

21(23)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2021-12-22

22(23)

huvudmannen och elevens hemkommun inte kommer överens om annat
ska ersättningen för utbildningen motsvara anordnarens självkostnad.
Ersättning för omfattande behov av särskilt stöd, modersmålundervisning,
studiehandledning samt lovskola
Enligt skollagen kan fristående förskolor/skolor ansöka om tilläggsbelopp
(extra medel) för omfattande behov av särskilt stöd,
modersmålsundervisning (gäller grundskola och grundsärskola) och lovskola
(gäller grundskola). Ersättning för omfattande behov av särskilt stöd ska
bestämmas individuellt efter barnets/ elevens behov. Ersättning för
studiehandledning ingår inte i grundbeloppet, denna ersättning behandlas
som ett tilläggsbelopp som kan ansökas enligt kommunens gällande
riktlinjer (Riktlinjer för resursfördelning inom barn- och
utbildningsnämndens verksamheter samt interkommunal ersättning och
bidrag till fristående verksamheter).
Enligt skollagen behöver hemkommunen inte lämna bidrag för barn/elev
som har ett omfattande behov av särskilt stöd, om betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
Hofors kommun hanterar ansökan om extra medel för omfattande behov
av särskilt stöd, modersmålsundervisning, studiehandledning och lovskola
från andra kommuner på samma sätt som för fristående verksamheter.

Ekonomisk kalkyl
Grundbelopp

Förskola

Undervisning

47 710 800

5 790 300

8 958 800

57 626 700

4 455 200

2 132 400

209 700

373 500

6 272 600

76 400

Läromedel och utrustning
Elevvård, hälsovård

4 240 900

75 600

4 658 000

948 000

775 000

4 473 000

253 000

Administration (schablon 3 %)

1 980 246

250 062

337 947

2 578 908

154 626

Lokaler

11 507 000

834 200

1 157 600

13 350 400

294 000

Summa utan schablon
Summa med schablon

66 008 200
67 988 446

8 335 400 11 264 900
8 585 462 11 602 847

85 963 600
88 542 508

5 154 200
5 308 826

Summa per barn/elev och år
Summa per månad

553 200

Särskola

Måltider

Antal barn/elever

Justerandes signatur

Förskoleklass Fritidshem Grundskola

464

117

320

897

16

146 527

73 380

36 259

98 710

331 802

12 211

6 115

3 022

8 226

27 650

Utdragsbestyrkande
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Grundbelopp
Undervisning

IM-introduktionsprogram
1 262 400

1 953 400

690 000

418 500

elevvård, hälsovård

86 500

172 900

Måltider

51 000

486 000

Administration (schablon 3 %)

74 688

103 992

399 700

435 600

Summa utan schablon

2 489 600

3 466 400

Summa med schablon

2 564 288

3 570 392

7

14

366 327

255 028

30 527

21 252

Läromedel och utrustning

Lokaler

Antal elever
Summa per elev och år
Summa per månad

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-08

Skickas till
Berörda kommuner
Akten

Justerandes signatur

IMSPR-språkintro

Utdragsbestyrkande
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