PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

Barn- och ungdomsnämnden

Tid
Onsdagen den 12 december 2018 kl. 08:30-11:40
Plats
Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum
Omfattning
§ 86-116
Beslutande
Lasse Johansson (S), ordförande
Björn Brändewall (L), 1:e vice ordförande
Leila ben Larbi (V), 2:e vice ordförande
Maria Kehagia (S), § 86-113c)
Robert Sigvardsson (S), § 113d)-116
Jasminka Peric (S)
Helena Olsson (S)
Eva Jarstad (S)
Måns Linge (M)
Patrik Olsen (M)
Linda Emma Kotanen (SD)
Jaafar Al-Jabiri (C)
Ersättare
Maria Kehagia (S), § 113d)-116
Lotta Wahlmino (L)
Övriga
Mats Linde, förvaltningschef
Emad Soukiyh, administrativ chef
Katarina Sandberg, verksamhetsutvecklare, § 87
Kristina Olson, förvaltningskamrer, § 87, 89-108
Jennie Ljunggren, ekonom, § 87, 109-111
Torbjörn Hansson, planeringssekreterare, § 87-88
Peter Sunnanek, planeringssekreterare, § 112-113a)
Karin Linge, skolläkare, § 113b)

Anslaget på kommunens anslagstavla den 19 december 2018
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Sekreterare

Iréne Jonsson
Justeras

Lasse Johansson
Ordförande

Måns Linge
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§ 86
Tillgänglighetsrådet
Björn Brändewall återrapporter från tillgänglighetsrådets möte den 11 december 2018.
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§ 87
Verksamhetsplan med internbudget 2019

Dnr BUN 2018/1095

Handlingar
Verksamhetsplan med internbudget 2019.
Bakgrund
Förvaltningskontoret har upprättat förslag till verksamhetsplan med internbudget 2019 för utbildningsnämnden.
Innehåll:
- Verksamhetsmål
- Ekonomiska förutsättningar
- Utmaningar och prioriteringar
- Kvalitet i verksamheten
- Personal
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
1. att fastställa förslag till verksamhetsplan med internbudget för 2019
och överlämna den till kommunfullmäktige för kännedom,
2. att fastställa nämndsmålen för 2019.
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§ 88
Ändrade upptagningsområden för vissa skolor och
förskolor i Kalmar

Dnr BUN 2018/1101

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-11-28.
Bakgrund
Bostadsbyggande och elevutveckling i Kalmar gör att vissa skolors och förskolors upptagningsområden behöver förändras. I synnerhet norra Kalmar
förändras kraftigt när många nya bostäder byggs och barnfamiljer flyttar dit.
Ytterligare ett skäl till översyn är att tydliggöra vissa förskoleenheters ansvar
för barn och placering.
Om upptagningsområden
Skolans och förskolans upptagningsområden är en geografisk indelning som
reglerar skolornas ansvar för de barn/elever som bor i området. Det kan
handla om skolpliktsbevakning, rätt till skolskjuts eller vem som ansvarar för
att ett barn får plats i förskola. Det handlar också om ett sätt att definiera skollagens ”närhetsprincip”. Detta kan bli aktuellt i t.ex. ett läge när rätten till plats
vid en viss skola eller förskola diskuteras. De barn som bor i (upptagnings-)
området har då förtur före de som inte tillhör området.
Upptagningsområdet är också en viktig del i planering, prognoser, information
till vårdnadshavare etc. Skolans områdesindelning används även av andra förvaltningar, t.ex. kultur och fritidsförvaltningen som följer upp barn- och ungdomars fritidsaktiviteter.
Skolors kapacitet - upptagningsområden
Den aktuella skolans kapacitet, d.v.s. antal elever skolan maximalt kan klara,
styr skolans upptagningsområde. Upptagningsområdet kan alltså inte vara
större (innehålla fler barn/elever) är vad förskolan/skolan klarar.
Samtliga resonemang utgår ifrån den kommunala skol- och förskoleorganisationen och elevens rätt att gå i en kommunal skola.
Rätten att välja förskola eller skola
Enligt skollagen har föräldrar rätt att välja förskola eller skola för sina barn.
Samtidigt finns en rätt att gå i en skola eller förskola så nära barnets hem som
möjligt (närhetsprincip). Upptagningsområdet definierar närhetsprincipen. Det
innebär att de barn som bor i upptagningsområdet har rätt till plats före de
barn som inte bor där.
Rektor/förskolechef avgör i vilken omfattning man kan ta emot barn från
andra områden på sin förskola eller skola.
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Upptagningsområden - uppbyggnad - samband
För att kunna skapa helheter och fungerande överlämningar i ett 1-15 årsperspektiv är alla upptagningsområden grupperade med ett inbördes samband.
Det innebär att en högstadieskolas område kan innehålla flera låg och mellanstadieskolor som i sin tur kan innehålla flera förskoleområden. Samtliga barn
på ett låg- och mellanstadium ska alltså nominellt få plats på det mottagande
högstadiet.
Nyckelkoder är byggstenen
En skolas upptagningsområde definieras av de ingående nyckelkoderna. Kalmar
kommun är geografiskt uppbyggd av ca 900 nyckelkodområden.
Ett sådant område består av en eller flera fastigheter. I tätorten kan det röra sig
om ett kvarter medan det på landsbygden kan vara stora områden begränsade
av ingående fastigheter. Nyckelkoden blir den minsta geografiska ”byggstenen”
i all områdesindelning.
Olika boendeformer i området
För att uppnå en bra sammansättning av barn/elever med olika bakgrund
(minska segregation) är det viktigt att upptagningsområden, så långt möjligt,
innehåller olika typer av bostäder d.v.s. hyresrätter, bostadsrätter och olika typer av villor. Det har varit en ambition att så långt möjligt nå en blandning av
olika bostadstyper och olika socioekonomisk bakgrund i områdesindelningen.
Samtidigt går det inte att undvika att boendesegregation påverkar skolans eller
förskolans förutsättningar. Det är skolans och förskolan uppdrag att motverka
segregation men det är i mycket också en fråga om stads/samhällsplanering.
Den förändrade områdesindelningen kan inte påverka hur staden är byggd.
Tid för genomförande - övergångsregler
Nya upptagningsområden ska tillämpas fr.o.m. 1 januari 2019.
För att göra övergången så smidig som möjligt behövs också vissa övergångsregler för de barn som redan har plats i skola eller förskola enligt tidigare områdesindelning.
- Elever som redan går på en skola enligt tidigare områdesindelning har
rätt att gå kvar på skolan.
(Utökning av skollagens krav som anger rätten att gå kvar ”läsåret ut”).
- Barn som redan före 1 januari 2019 har plats på en förskola enligt tidigare områdesindelning för Kalmarsundsskolan eller Funkaboskolan har
rätt att gå på den skola man då tillhörde.
Det innebär att barn som får plats i förskola efter detta datum omfattas av den
nya områdesindelningen.
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Förändrade upptagningsområden - Skola
Norra Kalmar
Snurrom, Norra Vimpeltorpet och Karlssons äng växer snabbt. Ca 1 500 bostäder, i det som redan byggs eller planeras, vilken innebär att ca 3 000 personer flyttar hit inom några år. Stadsdelen Norra Kalmar kommer också fortsätta
att utvecklas och på längre sikt kanske 10 000 personer bor här.
Funkaboskolan
Nya bostadsområden tillförs Funkaboskolan.
Vimpeltorpet (befintligt villaområde) flyttas från Kalmarsundsskolan till
Funkaboskolan. Ca 70 F-9 elever bor i området. Östra Berga tas bort från nuvarande upptagningsområde.
Kalmarsundsskolan
Kalmarsundsskolan tillförs ett område i östra Berga. Gräns vid Skogsliden.
Tillhör i dag Funkaboskolan. Ungefär lika många elever här (80 elever F-9)
som i Vimpeltorpet. Kalmarsundsskolan blir en F-6 skola höstterminen 2020
och högstadieelever tillhör i framtiden Tallhagsskolan.
Förändrade upptagningsområden - Förskola
Förskolornas upptagningsområden hänger samman med den F-6 skola man
tillhör. Skolans område kan alltså delas mellan flera förskoleenheter, men skolområdet är alltid den yttre avgränsningen.
Förskolor får egna områden
I dag har flera förskolor gemensamma upptagningsområden med gemensamt
ansvar för kö och placering. Det gäller förskolorna i Kalmarsundsskolans område, Funkaboskolans område och Vasaskolans område. Dessa gemensamma
ansvarsområden delas nu upp så att varje förskola får sitt eget geografiska område.
Förskolan Vimpeltorpet
Förskolan Vimpeltorpet är en ny enhet från 1 juli 2018. Består av dels av förskolan på Snurrom och dels av den kommande förskolan på Karlssons äng.
Området tillhör Funkaboskolan.
Förskolan Trollet
Förskolan Trollets område avgränsas av Funkaboskolans södra delar. Östra
Berga (vid Skogsliden) tas bort eftersom det inte längre tillhör Funkaboskolans
område.
Förskolan Ljusstaden, Förskolan Björkenäs och Förskolan Ögonstenen
Dessa tre enheter ingår i Kalmarsundsskolans upptagningsområde. Gränsdragningen mellan enheterna baseras på antal platser och antalet barn som bor i
varje område. Eftersom befolkningsprognosen för det här området pekar på en
minskning av antalet förskolebarn totalt sett kommer det även fortsättningsvis
att krävas samarbete mellan de tre enheterna kring placering av barn. Varje
område får också en blandning av olika boendeformer; hyresrätter, bostadsrätter och villor.
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Förskolan Svärdsliljan och Förskolan Oxhagen-Malmen
Dessa två enheter ingår i Vasaskolans upptagningsområde och har i dag gemensamt ansvar för kö och placering. Området delas nu mellan de två enheterna. Gränsen mellan områdena går vid järnvägen/Esplanaden.
Samråd - synpunkter
Förslagen om förändringar av upptagningsområden har skickats ut på samråd
till berörda skolor och förskolor så att samverkansgrupper och brukarråd får
information, och för att få in synpunkter. Även enskilda vårdnadshavare har
skickat in synpunkter.
De synpunkter som kommit in berör främst önskemål om övergångsregler för
barn som börjat i förskola enligt tidigare områdesindelning, om risken för ökad
segregation och om områdets storlek kontra tillgängligt antal platser (förskola).
Konsekvenser
Förändrade upptagningsområden kan påverka skolornas och förskolornas förutsättningar ur ett socioekonomiskt perspektiv. Förändringen kommer dock
inte att ha någon större inverkan på de skillnader som redan finns i dag. Den
bostadssegregation som finns i Kalmar kan bara i viss utsträckning kompenseras av skolors och förskolors upptagningsområden, men kan inte helt kompensera för hur staden är byggd.
För de flesta barn och elever sker inga förändringar. I stora delar handlar det
om nya områden som byggs och där barnfamiljer flyttar in. Det är viktigt att
kommunen har en plan för var dessa barn ska gå i skola och förskola.
Två bostadsområden, gamla Vimpeltorpet och östra Berga, får nya tillhörigheter vilket förändrar förutsättningarna för de familjer som bor där. För att skapa
en smidig övergång införs särskilda regler för de barn som redan har plats i
förskola enligt tidigare områdeindelning.
I övrigt bedöms inte förslaget få några negativa konsekvenser för miljö eller
jämställdhet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar:
1. Nya upptagningsområden för Kalmarsundsskolan och Funkaboskolan,
med tillhörande upptagningsområden för förskolorna i respektive skolområde, ska gälla från och med 1 januari 2019.
2. Vasaskolans upptagningsområde delas upp mellan Förskolan Svärdsliljan och förskolan Oxhagen-Malmen.
3. Barn som redan går på en förskola/skola enligt tidigare områdesindelning har rätt att gå kvar på förskolan/skolan.
4. Barn som redan före 1 januari 2019 har plats på en förskola enligt tidigare områdesindelning för Kalmarsundsskolan eller Funkaboskolan,
har rätt att gå på den skola man då tillhörde.
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§ 89
Bidrag till fristående verksamhet 2019 - Förskolan
Amanda

Dnr BUN 2018/0887

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-11-30.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti.
Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och
ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2019 den 12 december 2018. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas
under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2019.
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Bidragets storlek
Grundbelopp:
Förskola upp till och med 15 timmar
Förskola över 15 timmar

105,88 kr per barn och vistelsetimme
39,20 kr per barn och vistelsetimme

Vid en vistelsetid på 33 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
118 482 kr per barn och år
- varav tilldelning enligt strukturbelopp

1 973 kr per barn och år

Tilläggsbelopp:
0 kr
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Förskolan Amanda till följande:
- Grundbelopp förskola
118 482 kr per barn och år
- Grundbelopp fritidshem
kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2019 förändrar sig relativt avseende antal
barn och vistelsetid
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om
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§ 90
Bidrag till fristående verksamhet 2019 - Backsippan AB

Dnr BUN 2018/0886

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-11-30.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti.
Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och
ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2019 den 12 december 2018. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas
under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2019.
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Bidragets storlek
Grundbelopp:
Förskola upp till och med 15 timmar
Förskola över 15 timmar

105,88 kr per barn och vistelsetimme
39,20 kr per barn och vistelsetimme

Vid en vistelsetid på 35 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
124 284 per barn och år
- varav tilldelning enligt strukturbelopp

3 729 kr per barn och år

Tilläggsbelopp:
0 kr
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Backsippan AB till följande:
- Grundbelopp
124 284 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2019 förändrar sig relativt avseende antal
barn och vistelsetid
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om
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§ 91
Bidrag till fristående verksamhet 2019 - Pedagogiska
omsorgen Blåklockan

Dnr BUN 2018/0891

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-11-30.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti.
Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och
ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2019 den 12 december 2018 samt löpande under året.
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För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2019 samt bidraget till
skolskjutsar.
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Pedagogisk omsorg

59,94 kr per barn och vistelsetimme

Vid en vistelsetid på 35 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
110 740 kr per barn och år.
- varav tilldelning enligt strukturbelopp

6 464 kr per barn och år

Tilläggsbelopp:
0 kr
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för pedagogiska omsorgen Blåklockan till
följande:
- Grundbelopp
110 740 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2019 förändrar sig relativt avseende antal
barn och vistelsetid
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som kommunfullmäktige beslutar om
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§ 92
Bidrag till fristående verksamhet 2019 - Förskolan Hjärtat

Dnr BUN 2018/0885

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-11-30.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti.
Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och
ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2019 den 13 december 2018. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas
under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2019.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Förskola upp till och med 15 timmar
Förskola över 15 timmar

105,88 kr per barn och vistelsetimme
39,20 kr per barn och vistelsetimme

Vid en vistelsetid på 32 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
118 809 kr per barn och år
- varav tilldelning enligt strukturbelopp

4 323 kr per barn och år

Tilläggsbelopp:
0 kr
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Förskolan Hjärtat till följande:
- Grundbelopp
118 809 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2019 förändrar sig relativt avseende antal
barn och vistelsetid
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

§ 93
Bidrag till fristående verksamhet 2019 - Kalmar centrumskola

Dnr BUN 2018/0876

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-11-30.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti.
Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och
ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2019 den 12 december 2018 samt löpande under året.

18 (58)
PROTOKOLL

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-12-12

Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inlämnade uppgifter om terminskort dagen efter nämndbeslutet om budget 2019.
Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor.
För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2019 samt skolskjutsar.
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Grundbelopp grundskola mellanstadium
Grundbelopp grundskola högstadium

- varav till delning enligt strukturbelopp

Tilläggsbelopp:
Skolskjutsar:
Momskompensation:

70 193 kr per elev och år
76 397 kr per elev och år
5 915 kr per elev och år

2 804 000 kr per år
185 000 kr per år
6 % på utbetalt belopp

Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Kalmar centrumskola till följande:
- Grundbelopp grundskola mellanstadium
70 193 kr per elev och år
- Grundbelopp grundskola högstadium
76 397 kr per elev och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2019 förändrar sig relativt avseende antal
barn och elever
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

§ 94
Bidrag till fristående verksamhet 2019 - Stiftelsen Kalmar
Waldorfskola

Dnr BUN 2018/0873

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-11-30.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti.
Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och
ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2019 den 12 december 2018 samt löpande under året.

20 (58)
PROTOKOLL

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-12-12

Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inlämnade uppgifter om terminskort dagen efter nämndbeslutet om budget 2019.
Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor.
För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2019 samt bidraget till
skolskjutsar.
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Grundbelopp förskoleklass
Grundbelopp grundskola lågstadium
Grundbelopp grundskola mellanstadium
Grundbelopp grundskola högstadium
Grundbelopp fritidshem
- varav tilldelning enligt strukturbelopp

Skolskjutsar:
Tilläggsbelopp f-H:
Tilläggsbelopp fritidshem:

65 951 kr per elev och år
76 232 kr per elev och år
72 019 kr per elev och år
78 223 kr per elev och år
30 935 kr per barn och år

7 741 kr per elev (f-H) och år

365 000 kr per år
344 000 kr per år
74 000 kr per år

Förskola upp till och med 15 timmar
Förskola över 15 timmar

105,88 kr per barn och vistelsetimme
39,20 kr per barn och vistelsetimme

Vid en vistelsetid på 35 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
124 883 kr per barn och år
- varav tilldelning enligt strukturbelopp

Momskompensation:

4 328 kr per barn och år

6 % på utbetalt belopp

Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Stiftelsen Kalmar Waldorfskola till följande:
- Grundbelopp förskoleklass
65 951 kr per elev och år
- Grundbelopp grundskola lågstadium
76 232 kr per elev och år
- Grundbelopp grundskola mellanstadium
72 019 kr per elev och år
- Grundbelopp grundskola högstadium
78 223 kr per elev och år
- Grundbelopp fritidshem
30 935 kr per barn och år
- Grundbelopp förskola
124 883 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2019 förändrar sig relativt avseende antal
barn och elever
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

§ 95
Bidrag till fristående verksamhet 2019 - Föräldrakooperativet Kotten

Dnr BUN 2018/0882

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-11-30.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti.
Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och
ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2019 den 12 december 2018. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas
under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2019.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Förskola upp till och med 15 timmar
Förskola över 15 timmar

105,88 kr per barn och vistelsetimme
39,20 kr per barn och vistelsetimme

Vid en vistelsetid på 38 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
129 042 kr per barn och år
- varav tilldelning enligt strukturbelopp

2 419 kr per barn och år

Tilläggsbelopp:
0 kr
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Föräldrakooperativet Kotten till följande:
- Grundbelopp
129 042 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2019 förändrar sig relativt avseende antal
barn och vistelsetid
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

§ 96
Bidrag till fristående verksamhet 2019 - Förskolan Lilla
Hjärtat

Dnr BUN 2018/0877

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-11-30.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti.
Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och
ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2019 den 12 december 2018. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas
under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2019.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Förskola upp till och med 15 timmar
Förskola över 15 timmar

105,88 kr per barn och vistelsetimme
39,20 kr per barn och vistelsetimme

Vid en vistelsetid på 32 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
118 320 kr per barn och år
- varav tilldelning enligt strukturbelopp

3 834 kr per barn och år

Tilläggsbelopp:
0 kr
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Förskolan Lilla Hjärtat till följande:
- Grundbelopp
118 320 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2019 förändrar sig relativt avseende antal
barn och vistelsetid
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

§ 97
Bidrag till fristående verksamhet 2019 - Beka förskola
Kalmar AB (Luftballongens förskola)

Dnr BUN 2018/0894

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-11-30.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti.
Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och
ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2019 den 12 december 2018. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas
under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2019.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

Bidragets storlek
Grundbelopp:
Förskola upp till och med 15 timmar 105,88 kr per barn och vistelsetimme
Förskola över 15 timmar
39,20 kr per barn och vistelsetimme
Vid en vistelsetid på 41 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
137 222 kr per barn och år
- varav tilldelning enligt strukturbelopp

4 530 kr per barn och år

Tilläggsbelopp:
0 kr
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Beka förskola Kalmar AB (Luftballongens förskola) till följande:
- Grundbelopp
137 222 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2019 förändrar sig relativt avseende antal
barn och vistelsetid
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som kommunfullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

§ 98
Bidrag till fristående verksamhet 2019 - Lyckans förskola i Kalmar AB

Dnr BUN 2018/0892

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-11-30.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti.
Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och
ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2019 den 12 december 2018. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas
under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2019.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Förskola upp till och med 15 timmar
Förskola över 15 timmar

105,88 kr per barn och vistelsetimme
39,20 kr per barn och vistelsetimme

Vid en vistelsetid på 35 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
124 786 kr per barn och år
- varav tilldelning enligt strukturbelopp

4 231 kr per barn och år

Tilläggsbelopp:
0 kr
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Lyckans förskola i Kalmar AB till följande:
- Grundbelopp
124 786 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2019 förändrar sig relativt avseende antal
barn och vistelsetid
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som kommunfullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

§ 99
Bidrag till fristående verksamhet 2019 - Nygren Barnbildning AB

Dnr BUN 2018/0893

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-11-30.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti.
Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och
ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2019 den 12 december 2018 samt löpande under året.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2019 samt bidraget till
skolskjutsar.
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Pedagogisk omsorg

59,94 kr per barn och vistelsetimme

Vid en vistelsetid på 35 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
105 845 kr per barn och år

- varav tilldelning enligt strukturbelopp

1 569 kr per barn och år

Tilläggsbelopp:
0 kr
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Nygren Barnbildning AB till följande:
- Grundbelopp
105 845 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp tillkommer
- att det totala bidragsbeloppet för 2019 förändrar sig relativt avseende antal
barn och vistelsetid
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som kommunfullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

§ 100
Bidrag till fristående verksamhet 2019 - Ölands Friskola
Dnr BUN 2018/0889

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-11-30.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti.
Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och
ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2019 den 12 december 2018 samt löpande under året.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inlämnade uppgifter om terminskort dagen efter nämndbeslutet om budget 2019.
Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor.
För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2019 samt bidraget till
skolskjutsar.
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Grundskola högstadium

- varav tilldelning enligt strukturbelopp

73 867 kr per elev och år
3 385 kr per elev och år

Tilläggsbelopp:
0 kr per år
Skolskjutsar:
0 kr per år
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Ölands Friskola till följande:
- Grundbelopp högstadium
73 867 kr per elev och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2019 förändrar sig relativt avseende antal
elever
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som kommunfullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

§ 101
Bidrag till fristående verksamhet 2019 - Regnbågen

Dnr BUN 2018/0880

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-11-30.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti.
Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och
ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2019 den 12 december 2018 samt löpande under året.

34 (58)
PROTOKOLL

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-12-12

Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inlämnade uppgifter om terminskort dagen efter nämndbeslutet om budget 2019.
Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor.
För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2019 samt bidraget till
skolskjutsar.
Bidragets storlek
Grundbelopp:
- Grundbelopp förskoleklass
62 593 kr per elev och år
- Grundbelopp grundskola lågstadium
72 874 kr per elev och år
- Grundbelopp grundskola mellanstadium 68 661 kr per elev och år
varav tilldelning enligt strukturbelopp

4 383 kr per elev och år

Fritidshem

30 935 kr per barn och år

Förskola upp till och med 15 timmar
Förskola över 15 timmar

105,88 kr per barn och vistelsetimme
39,20 kr per barn och vistelsetimme

Vid en vistelsetid på 36,5 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
129 834 kr per barn och år
- varav tilldelning enligt strukturbelopp

Tilläggsbelopp:

6 245 kr per barn och år

258 000 kr per år för grundskolan
37 000 kr per år för fritidshemmet
43 000 kr per år för förskolan

Skolskjutsar:

37 000 kr per år

Momskompensation:

6 % på utbetalt belopp

Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Regnbågen till följande:
- Grundbelopp förskoleklass
62 593 kr per elev och år
- Grundbelopp grundskola lågstadium
72 874 kr per elev och år
- Grundbelopp grundskola mellanstadium 68 661 kr per elev och år
- Grundbelopp fritidshem
30 935 kr per barn och år
- Grundbelopp förskola
129 834 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2019 förändrar sig relativt avseende antal
barn och elever
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

§ 102
Bidrag till fristående verksamhet 2019 - Skattkammarens förskola
Dnr BUN 2018/0878

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-11-30.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti.
Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och
ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2019 den 12 december 2018. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas
under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2019.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Förskola upp till och med 15 timmar
Förskola över 15 timmar

105,88 kr per barn och vistelsetimme
39,20 kr per barn och vistelsetimme

Vid en vistelsetid på 35 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
123 636 kr per barn och år
- varav tilldelning enligt strukturbelopp

3 081 kr per barn och år

Tilläggsbelopp:
0 kr
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Skattkammarens förskola till följande:
- Grundbelopp
123 636 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2019 förändrar sig relativt avseende antal
barn och vistelsetid
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

§ 103
Bidrag till fristående verksamhet 2019 - Södra skolan i
Kalmar AB
Dnr BUN 2018/0874

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-11-30.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti.
Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och
ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2019 den 12 december 2018 samt löpande under året.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inlämnade uppgifter om terminskort dagen efter nämndbeslutet om budget 2019.
Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor.
För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2019 samt bidraget till
skolskjutsar.
Bidragets storlek
Grundbelopp:
- Grundbelopp förskoleklass
- Grundbelopp lågstadium
- Grundbelopp mellanstadium
- Grundbelopp högstadium
- Grundbelopp fritidshem

- varav tilldelning enligt strukturbelopp

64 084 kr per elev och år
74 365 kr per elev och år
70 152 kr per elev och år
76 356 kr per elev och år
30 935 kr per barn och år
5 874 kr per elev och år

Tilläggsbelopp:

430 000 kr per år

Skolskjutsar:

805 000 kr per år

Momskompensation:

6 % på utbetalt belopp

Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Södra skolan i Kalmar AB till följande:
- Grundbelopp förskoleklass
64 084 kr per elev och år
- Grundbelopp lågstadium
74 365 kr per elev och år
- Grundbelopp mellanstadium
70 152 kr per elev och år
- Grundbelopp högstadium
76 356 kr per elev och år
- Grundbelopp fritidshem
30 935 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2019 förändrar sig relativt avseende antal
elever
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som kommunfullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

§ 104
Bidrag till fristående verksamhet 2019 - Förskolan
Stinsen
Dnr BUN 2018/0875

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-11-30.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti.
Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och
ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2019 den 12 december 2018. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas
under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2019.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Förskola upp till och med 15 timmar
Förskola över 15 timmar

105,88 kr per barn och vistelsetimme
39,20 kr per barn och vistelsetimme

Vid en vistelsetid på 29,7 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
114 393 kr per barn och år
- varav tilldelning enligt strukturbelopp

4 560 kr per barn och år

Tilläggsbelopp:
0 kr
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Förskolan Stinsen till följande:
- Grundbelopp
114 393 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2019 förändrar sig relativt avseende antal
barn och vistelsetid
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

§ 105
Bidrag till fristående verksamhet 2019 - Förskolan
Stora Hjärtat
Dnr BUN 2018/0895

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-11-30.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti.
Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och
ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2019 den 12 december 2018. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas
under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2019.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

Bidragets storlek
Grundbelopp:
Förskola upp till och med 15 timmar 105,88 kr per barn och vistelsetimme
Förskola över 15 timmar
39,20 kr per barn och vistelsetimme
Vid en vistelsetid på 32 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
117 684 kr per barn och år.
- varav tilldelning enligt strukturbelopp

3 198 kr per barn och år

Tilläggsbelopp:
0 kr
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Förskolan Stora Hjärtat till följande:
- Grundbelopp
117 684 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2019 förändrar sig relativt avseende antal
barn och vistelsetid
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som kommunfullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

§ 106
Bidrag till fristående verksamhet 2019 - Thoren Framtid

Dnr BUN 2018/0881

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-11-30.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti.
Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och
ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2019 den 12 december 2018 samt löpande under året.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inlämnade uppgifter om terminskort dagen efter nämndbeslutet om budget 2019.
Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor.
För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2019 samt bidraget till
skolskjutsar.
Bidragets storlek
Grundbelopp:
- Grundbelopp förskoleklass
- Grundbelopp lågstadium
- Grundbelopp mellanstadium
- Grundbelopp högstadium
- Grundbelopp fritidshem

varav tilldelning enligt strukturbelopp

Tilläggsbelopp:
Skolskjutsar:
Momskompensation:

94 216 kr per elev och år
104 497 kr per elev och år
100 284 kr per elev och år
106 488 kr per elev och år
30 935 kr per barn och år
36 006 kr per elev och år

1 730 000 kr per år i f-H
222 000 kr per år i fritidshem
19 000 kr per år
6 % på utbetalt belopp

Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Thoren Framtid till följande:
- Grundbelopp förskoleklass
94 216 kr per elev och år
- Grundbelopp lågstadium
104 497 kr per elev och år
- Grundbelopp mellanstadium
100 284 kr per elev och år
- Grundbelopp högstadium
106 488 kr per elev och år
- Grundbelopp fritidshem
30 935 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2019 förändrar sig relativt avseende antal
barn och elever
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

§ 107
Bidrag till fristående verksamhet 2019 - Förskolan Undringen AB
Dnr BUN 2018/0870

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-11-30.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti.
Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och
ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2019 den 12 december 2018.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Förskola upp till och med 15 timmar
Förskola över 15 timmar

105,88 kr per barn och vistelsetimme
39,20 kr per barn och vistelsetimme

Vid en vistelsetid på 33 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
136 817 per barn och år
- varav tilldelning enligt strukturbelopp

20 308 kr per barn och år

Tilläggsbelopp:
0 kr
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Förskolan Undringen AB till följande:
- Grundbelopp
136 817 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2019 förändrar sig relativt avseende antal
barn och vistelsetid
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som kommunfullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

§ 108
Bidrag till fristående verksamhet 2019 - Västra skolan

Dnr BUN 2018/0872

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-11-30.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Utförlig beräkning av bidrag till Västra skolan finns i bilaga.
Förutsättningar
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad.
För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti.
Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och
ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2019 den 12 december 2018 samt löpande under året.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inlämnade uppgifter om terminskort dagen efter nämndbeslutet om budget 2019.
Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor.
För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2019 samt bidraget till
skolskjutsar.
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Grundbelopp högstadium

- varav tilldelning enligt strukturbelopp

Skolskjutsar:
Tilläggsbelopp:
Momskompensation:

79 504 kr per barn och år
9 022 kr per elev och år

316 000 kr per år
0 kr per år
6 % på utbetalt belopp

Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut.
Överläggning
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Västra skolan till följande:
- Grundbelopp högstadium
79 504 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2019 förändrar sig relativt avseende antal
elever,
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppet som fullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

§ 109
Intern kontrollplan 2019

Dnr BUN 2018/1117

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-11-29.
Bakgrund
I december 2016 antogs en ny intern kontrollplan med riskanalys för 2017.
Därefter kom nya direktiv att den mall som använts för beslut av intern kontrollplan 2017 skulle ersättas med ett nytt format där samtliga risker presenterades (d.v.s. även de som inte mynnar ut i ett kontrollmoment).
De risker som identifierades i Verksamhetsplan 2019 har också lagts till för att
systematiskt dokumentera den uppföljning som görs på dessa områden.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan 2019.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

§ 110
Beslutsattestanter och ersättare för 2019

Dnr BUN 2018/1097

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-11-21.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden (från 2019 utbildningsnämnden) ska enligt kommunens attestreglemente, kommunfullmäktige § 255 beslut 2000-12-18, utse
beslutsattestanter och ersättare samt ange omfattningen av uppdragen.
Genomförande
Uppdraget att vara beslutsattestant lämnas normalt till namngivna personer i
enlighet med upprättat förslag. Om en ny tjänsteperson under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande beslutsattestanterna på samma befattning följer attesträtten med till den nya tjänstepersonen utan särskilt beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
1. att utse beslutsattestanter och ersättare enligt förvaltningens förslag,
2. att uppdra åt förvaltningens ekonom att vid byte av befattningshavare på
tjänst under löpande år göra ändringar i förteckningen över beslutsattestanter,
3. att uppdra åt förvaltningskontoret att i enlighet med gällande attestreglemente lämna förteckning över beslutsattestanter och ersättare till
kommunledningskontorets ekonomienhet och till kommunens revisorer.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

§ 111
Firmatecknare utbildningsnämnden 2019

Dnr BUN 2018/1098

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-11-21.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden (från 2019 utbildningsnämnden) ska inför varje
verksamhetsår fastställa förteckning över vem/vilka tjänstepersoner som får
underteckna vissa handlingar för nämnden, så kallad firmatecknare.
Genomförande
Uppdraget att vara firmatecknare lämnas normalt till namngivna personer i
enlighet med upprättat förslag. Om en ny tjänsteperson under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande firmatecknarna på samma befattning
följer teckningsrätten med till den ny tjänsteperson utan särskilt beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
1. att utse firmatecknare enligt förvaltningens förslag,
2. att uppdra åt förvaltningens ekonom att vid byte av befattningshavare
på tjänst under löpande år göra ändringar i förteckningen,
3. att uppdra åt förvaltningskontoret att i enlighet med gällande reglemente lämna förteckning över firmatecknare till kommunledningskontorets ekonomienhet och till kommunens revisorer.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

§ 112
Delegationsordning för utbildningsnämnden

Dnr BUN 2018/0985

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-11-29.
Bakgrund
Samtliga delegationsordningar i Kalmar kommun ska aktualiseras av tillträdande nämnd i samband med varje ny mandatperiod.
Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning är i sak inte förändrad, men
layout och kapitelindelning har förändrats så att även utbildningsnämndens
delegationsordning kommer harmoniera med övriga delegationsordningar.
Parallellt med att den tillträdande nämnden ska fastställa delegationsordningen
finns ett uppdrag från kommunfullmäktige att se över samtliga nämnders delegationsordningar för att öka det demokratiska inslaget genom att eventuellt
återta delegationen i vissa stycken.
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag på förändringar:
• Delegationen på yttrande i anledning av remisser återkallas och punkten A3 får följande lydelse: ”Yttranden i anledning av överklaganden
och anmälningar”.
• Nämnden ska hållas informerad om tillsyn av enskild verksamhet. I
anmärkningsfältet under punkt D8 tillförs formulering: ”Rapport till
nämnd, årligen”.
• Gällande befrielse från barnomsorgsavgifter för person som har ekonomiskt bistånd tillförs även gruppen jourhemsplacerade barn/elever
(punkt D5).
• Nämndens presidium tillförs som möjlig delegat.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att föreslå för den tillträdande nämnden
att fastställa delegationsordningen med barn- och ungdomsförvaltningens föreslagna förändringar.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

§ 113
Diskussions- och informationsärenden
a) Svar på granskningen av riktade statsbidrag utförd av Kalmar kommuns revisorer
Ernst & Young AB har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar
kommun genomfört en granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag. Granskningens syfte var att undersöka om kommunen hade en tillräcklig kontroll över hanteringen av riktade bidrag, från identifiering av möjligheten
att söka bidrag till återrapportering av utförda prestationer och eventuell återbetalning.
Granskningsrapporten är överlämnad till bl.a. barn- och ungdomsnämnden
(utbildningsnämnden fr.o.m. den 1 januari 2019). Svar på rapportens rekommendationer samt vilka åtgärder nämnden planerar att vidta ska vara kommunens revisorer tillhanda senast den 1 februari 2019.
Planeringssekreterare Peter Sunnanek informerar om förvaltningens förslag till
svar på rapporten.
Utbildningsnämnden föreslås fatta beslut i ärendet vid sitt sammanträde den
23 januari 2019.
b) Svar på medborgarförslag om att anställa arbetsterapeut i elevhälsan i Kalmar kommun
Barn- och ungdomsnämnden (utbildningsnämnden fr.o.m. den 1 januari 2019)
har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag om att anställa arbetsterapeut i elevhälsan.
Skolläkare Karin Linge informerar om framtaget förslag till svar på medborgarförslaget.
Utbildningsnämnden föreslås fatta beslut i ärendet vid sitt sammanträde den
23 januari 2019.
c) Öppna jämförelser
I Öppna jämförelser Grundskola 2018 beskriver Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) nyckeltal om grundskolans studieresultat och resurser på
kommunnivå. Uppgifterna i rapporten gäller huvudsakligen läsåret 2017/2018.
Rapporten presenterar resultat för ett urval av nyckeltal. Syftet är att ge en
översiktlig bild av resultaten i grundskolan, både nationellt och för respektive
kommun, samt stimulera till lokal analys och skolutveckling.
Administrativ chef Emad Soukiyh informerar om Kalmar kommuns resultat.
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Sammanfattning:
- När det gäller faktiska resultat så tillhör Kalmar landets 50 bästa skolkommuner.
- Kalmar tillhör inte topp 100 i landet vad gäller prestation i relation till vad
vi borde prestera (modellberäknat värde).
- Landet i stort har gjort ganska stor förbättring, främst när det gäller fullständiga betyg och behörighet till gymnasiet.
- Kalmars resultat i relation till det modellberäknade samt något större resultatförbättring i landet än förväntat gör att Kalmars klättring i rankningen är
ganska blygsam.
Det sammanvägda resultatet ger Kalmar kommun placering 81 av 290.
d) Barn- och ungdomsförvaltningens medarbetarenkät 2018
Förvaltningschef Mats Linde informerar om barn- och ungdomsförvaltningens
medarbetarenkät 2018. Enkäten genomfördes under oktober, svarsfrekvensen
för barn- och ungdomsförvaltningen var 94,4 %. Jämfört med 2016 är 2018 års
resultat förbättrat eller oförändrat för samtliga områden. Området ”Arbetsbelastning” får lägst värde.
Varje förskolechef/rektor har i uppdrag att analysera sin enhets enkätsvar och i
lokal samverkansgrupp besluta om utvecklingsområden med aktiviteter. Förvaltningschef Mats Linde fattar beslut om förvaltningsövergripande utvecklingsområden med aktiviteter efter samråd i centrala samverkansgruppen.
Enkäten kommer fortsättningsvis att genomföras varje år. Handlingsplan och
aktiviteter tas fram år 1 - år 2 och 3 används enkäten för ”mellanmätning” där
resultatet kan ge anledning till justering av aktiviteterna men inte föranleda nya
handlingsplaner.
e) Personalnytt, organisations- och lokalförändringar
-

Rekrytering av ny chef för central elevhälsa har påbörjats. Sista ansökningsdag är den 7 januari 2019.
Rekrytering av rektor för Vasaskolan F-6 kommer att påbörjas i januari 2019.
Förskola Karlssons äng - Beräknad byggstart januari 2019.
Falkenbergsskolan - Tillbyggnaden beräknas vara klar i juni 2019. Härefter
påbörjas arbetet i skolbyggnaden för ombyggnad av ett antal klassrum.
Hus 10 rivs årsskiftet 2019/2020.
Djurängsskolan beräknas vara klar i september 2019.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.
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§ 114
Avrapportering verksamhetsbesök/nätverksträffar
•
•

Lasse Johansson återrapporterar från verksamhetsbesök den 28 november
på Förskolan Vimpeltorpet och den 10 december på Förskolan Vallmon.
Björn Brändewall återrapporterar från besök på Barkestorpsskolans Nobelfest den 10 december.
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§ 115
Anmälningsärenden
1.
2.
3.
4.
5.

Förvaltningsrättens beslut om att avskriva överklagat beslut om skolskjuts
eftersom sökanden återkallat sin överklagan (dnr 2018/0695).
Skrivelse från vårdnadshavare gällande skolskjutstransport med taxi samt
ordförandens svar (dnr 2018/1124).
Frågor från Barnplantorna med anledning av nyhet på SVT att teckenspråk
blir modersmål i Kalmar samt förvaltningens svar (dnr 2018/1106).
Centrala samverkansgruppens protokoll 2018-11-19.
Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och skolor.

Beslut
Informationen noteras i protokollet.

57 (58)

Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-12

§ 116
Anmälan av delegationsbeslut
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Förvaltningschefens beslut november: D 3 Yttrande angående överklagat
beslut om skolskjuts (dnr 2018/1044, 2018/1081), D 3 Yttrande till
Skolinspektionen med anledning av anmälan mot Falkenbergsskolan
(dnr 2018/0988), B 20 Beslut om tilläggsbelopp (dnr 2018/1026).
Administrativ chefs beslut november: A 8 Tillsyn av fristående verksamhet - Föräldrakooperativet Stinsen (dnr 2018/1042), D 9 Avtal gällande
Skola24 schema (dnr 2018/1045).
Samordnare för barn i behov av särskilt stöd, beslut november: B 8 Beslut om mottagande av elev i grundsärskolan (dnr 2018/1065).
Rektor Vasaskolan, beslut oktober: B 13 Beslut med anledning av begäran om skolskjuts (dnr 2012/1860).
Förskolechef Förskolan Trollet, beslut oktober: A 1 Beslut om utökad
tid (dnr 2018/0990, 2018/0991), A 5 Beslut om nedsättning, befrielse
eller avskrivning av fordran (dnr 2014/0618, 2018/0708).
Rektor Vasaskolan, beslut november: A 1 Beslut om utökad vistelsetid
(dnr 2016/0483).
Förskolechef Förskolan Smedby, beslut oktober: C 3 Anställning (dnr
2018/1032).
Rektor Djurängsskolan, beslut oktober: B 13 Beslut med anledning av
begäran om skolskjuts (dnr 2018/1086).
Rektor Vasaskolan, beslut november: B 13 Beslut med anledning av begäran om skolskjuts (dnr 2018/1084), C 3 Anställning (2018/1085).
Förskolechef Förskolan Oxhagen-Malmen, beslut augusti: C 3 Anställning (2018/1082).
Förskolechef Förskolan Rinkabyholm, beslut oktober: C 3 Anställning
(dnr 2018/0855).
Förskolechef Förskolan Smedby, beslut november: A 3 Beslut om nedsatt avgift (dnr 2018/1066), A 1 Beslut om utökad vistelsetid (dnr
2018/1066, 2017/0801).
Rektor Vasaskolan, beslut november: A 1 Beslut om utökad vistelsetid
(dnr 2017/0890, 2017/0647).
Rektor Trekantenskolan, beslut augusti-november: B 15 Beslut om att ta
emot elev från annan kommun än hemkommunen (dnr 2018/1104,
2018/1105, 2018/1107, 2018/1108, 2018/1109, 2018/1110, 2018/1111,
2018/1112), C 3 Anställning, D 12 Uthyrning av lokaler på enheten,
B 13 Beslut med anledning av begäran om skolskjuts.
Förskolechef Förskolan Trekanten, beslut augusti-november: A 2 Beslut
om att ta emot barn/elev från annan kommun än hemkommunen (dnr
2018/1113, 2018/1114, 2018/1115, 2018/1116), C 3 Anställning.
B 21 Förskolechefs/rektors beslut om att utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling (se anmälnings- och kännedomsärendet ”Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och skolor”).
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

