Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-01-26

Sida 8

Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset, Ekön, kl 13.00-14.30

Beslutande

Övriga deltagande

Tommy Pettersson Friberg
Bernt Ekström
Tuula Ojala
Ingbritt Andersson
Siv Samuelsson

(S)
(V)
(S)
(M)
(M)

Tommy Olsson
Ulf Jansson
Hans Klingvall
Anna-Karin Yséus
Mikael Hedquist
Reine Johansson
Carina Törnell

ordförande
1:e vice ordförande
ledamot
ledamot
tjänstgörande ersättare
förvaltningschef
ekonom
grundskolechef

verksamhetschef förskola, § 8

samordnande rektor, § 8
rektor, 8
förvaltningssekreterare

Utses att justera

Ingbritt Andersson

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare

...................................................................

Paragrafer

7-9

Carina Törnell
Ordförande

.........................................................................................................................................

Tommy Pettersson Friberg
Justerande

.........................................................................................................................................

Ingbritt Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-01-26

Sida 9

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 7

Dnr BUN 2011/0033

Grundbelopp 2011 – Ekhamra
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa 2011 års grundbelopp för elever i
årskurs 7-9 vid Ekhamraskolan under perioden 110701-111231 till 61 820 kronor
exklusive lokalkostnader. Beslutet ersätter tidigare beslut, Bun § 91 2011.
Bakgrund

Kommunen ska enligt skollagen fastställa det grundbelopp som utgår för elever vid
fristående skolor. Kommunen ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken kommunen har elever.
Grundbeloppet baseras på kommunens budget. Om budgeten förändras ska/kan
(ökning/minskning) bidragsbeloppet till den enskilda skolan revideras.
Barn- och utbildningsnämnden fattade 110331(§ 39) beslut om 2011 års grundbidrag
för elever i årskurs 7-9. Beloppet 64 650 kronor exklusive lokalkostnader beräknades
utifrån då gällande budget.
Den 28:e april fattade nämnden (§ 57) beslut om att grundskolan åk 7-9 ska spara
1,5 mnkr för att täcka underskott i marsprognosen för 2011. Efter att
grundskolecheferna tillsammans med ansvariga rektorer reviderat ned budgeten för
högstadierna fattade Barn- och utbildningsnämnden den 16:e juni beslut (§ 91 2011)
om nytt grundbelopp exklusive lokalkostnad gällande juli-december 2011.
Efter denna revidering har två beslut fattats som påverkar bidraget till
Ekhamraskolan:
-

Beslut om att inte genomföra besparing avseende fritidsledare vid högstadieskolorna
(BUN §113 2011).

-

Beslut om att tilldela Tunaholmsskolan medel ur centralt anslag för
skolutveckling.

En ny beräkning av 2011 års grundbelopp för höstterminen har därför gjorts och
grundbeloppet exklusive lokalkostnader för perioden 110701-111231 ska enligt
denna justeras till 61 820 kr per elev och år under höstterminen.
Underlag för beslut

Skrivelse från ekonom Ulf Jansson om revidering av grundbelopp.
Muntlig information på mötet.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 8

Dnr BUN 2011/0033

Grundbelopp – lokalkostnad 2011 – Ekhamra
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa 2011 års ersättning för faktisk
lokalkostnad i grundbelopp för elever i årskurs 7-9 vid Ekhamraskolan till
18 778 kronor per elev och år inklusive pålägg för administrations- och
momskostnader. Beslutet kompletterar tidigare beslut, Bun § 39 2011.
Bakgrund

Kommunen ska enligt skollagen fastställa det grundbelopp som utgår för elever vid
fristående skolor. Kommunen ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken kommunen har elever. Grundbeloppet ska fördelas på
posterna undervisning, läromedel, elevvård, måltider och lokaler. Baserat på dessa
kostnader beräknas ersättning för administration (3%) och momskompensation (6%)
och summan av alla posterna bildar grundbeloppet.
Barn- och utbildningsnämnden fattade den 31:a mars beslut (Bun § 39 2011) om
grundbelopp för Friskolan i Mariestad AB (Ekhamraskolan). Kommunen anförde
s.k. särskilda skäl för att inte ersätta Ekhamraskolan enligt kommunens genomsnittliga lokalkostnad per elev då denna på grund av om- och nybyggnation vid
Högelidsskolan blir relativt hög.
Beslutet att ”Ekhamraskolan ersätts för sina faktiska lokalkostnader” baserades på de
då kända lokalkostnader som Ekhamraskolan vid det tillfället hade redovisat.
Beslutet har brister då inget belopp preciseras i beslutet. Faktiska kostnader skulle
kunna tolkas som att alla kostnader friskolan redovisar ska ersättas. Lagstiftaren har
förutsett denna problematik genom att ersättningen ska vara skälig. Hur skälighetsbedömningen ska gå till framgår inte av lagstiftningen.
Kalkylen som ligger till grund för förslaget till ersättning per elev bygger på
Ekhamraskolans faktiska hyreskostnader och kommunens budgeterade snittkostnader per elev rörande övriga lokalkostnader (vaktmästare, lokalvård, inventarier,
renhållning m.m.).
Underlag för beslut

Skrivelse från ekonom Ulf Jansson angående lokalkostnad.
Muntlig information på mötet.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bunau § 9

Dnr BUN 2011/0055

Budget 2012 – fördelning driftbudgetram
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fasställa 2012 års ramfördelning till
respektive verksamhetsområde enligt förslag. Förvaltningschefen ges delegation att
justera verksamhetsområdenas ramar i enlighet med de uppdaterade ramanalyser
som löpande lämnas av ekonomiavdelningen.
Bakgrund

Kommunfullmäktige har fastställt driftbudgetram för Barn- och utbildningsnämnden
(BUN) för 2012. Ekonomiavdelningen uppdaterar löpande en så kallad ramanalys
med ”tekniska justeringar” där nämndernas ramar framgår. I den senast tillgängliga
med versionsnummer 1.8 är BUN:s ram 443 131 tkr.
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare år fördelat ramen till de olika verksamhetsområdena. Förslag på sådan fördelning för 2012 framgår av bilagan Ramfördelning
2012.
Utöver driftsbudgeten har BUN tilldelats en investeringsbudget om 3 000 tkr. Förvaltningen återkommer med förslag till fördelning av dessa medel.
Underlag för beslut

Skrivelse från ekonom Ulf Jansson, fördelning av driftbudgetram.
Muntlig information på mötet.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2012-01-26

Anslagsdatum

2012-01-30

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

Anslag tas ner

2012-02-23

...............................................................................................................

Carina Törnell
___________________________________________________________________________________________________________

