Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-16

Beslutande organ

Utbildningsnämndens extra arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset, Torsörummet, kl. 08:00-10.00

Beslutande

Anette Karlsson
Sture Pettersson
Annika Käll
Tuula Ojala
Birgitta Svensson

Övriga deltagare

Katarina Lindberg
Britt-Marie Stam
Anna-Karin Yséus
Pia Svartén
Carina Törnell

(M)
(S)
(L)
(S)
(C)

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
tjänstgörande ersättare

utbildningschef
t.f. chef förskola och pedagogisk omsorg
t.f. grundskolechef
ekonom
sekreterare

Justerare

Sture Pettersson

Justeringens plats och tid

Stadshuset, sektor utbildning

Sekreterare

Paragrafer

Carina Törnell
Ordförande

Anette Karlsson
Justerande

Sture Pettersson

Justerandes signatur

Sida 1

Utdragsbestyrkande

§§ 1-4
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-01-16

Anslagsdatum

2017-01-16

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, sektor utbildning

Anslaget tas ner

Underskrift

Carina Törnell

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-02-08
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UNAU § 1

Dnr 2014/00281

Utvärdering "Resursfördelningsmodell" grundskola f-9 och
förskola

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner informationen.
Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade den 29 oktober 2014, Un § 155, föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för resursfördelningsmodell för
förskoleverksamhet och för resursfördelningsmodell för grundskola F-9. De
framtagna riktlinjerna omfattar inte pedagogisk omsorg. Principerna reviderades
2015-10-26 och 2016-09-26.
Riktlinjerna är framtagna för att motsvara kraven på kommunernas
resursfördelning efter ändring i Skollagen den 1 juli 2014.
Enligt resursfördelningsmodellerna ska utbildningsnämnden årligen fastställa
grundbelopp och besluta om viktning av de variabler som utgör underlag för
strukturtilldelning.
Arbetsutskottet har, 2016-11-29 (Unau § 99) samt 2016-12-20 (Unau § 103),
önskat att en utvärdering av hur Resursfördelningsmodellen fallit ut för de olika
enheterna ska göras.
Underlag för beslut

Muntlig information på mötet av t.f. grundskolechef Anna-Karin Yséus, t.f.
chef förskola och pedagogisk omsorg Britt-Marie Stam och ekonom Pia
Svartén.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UNAU § 2

Dnr 2016/00464

Resursfördelning enligt resursfördelningsmodell 2017

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa belopp för resursfördelning
2017 enligt framtaget förslag för förskola.
2. Utbildningsnämnden beslutar fastställa belopp för resursfördelning
2017 enligt framtaget förslag för grundskola och fritidshem.
Bakgrund

Utbildningsnämnden beslutade den 29 oktober 2014, Un § 155, föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för resursfördelningsmodell för
förskoleverksamhet och för resursfördelningsmodell för grundskola F-9. De
framtagna riktlinjerna omfattar inte pedagogisk omsorg. Principerna reviderades
2015-10-26 och 2016-09-26.
Riktlinjerna är framtagna för att motsvara kraven på kommunernas
resursfördelning efter ändring i Skollagen den 1 juli 2014.
Enligt resursfördelningsmodellerna ska utbildningsnämnden årligen fastställa
grundbelopp och besluta om viktning av de variabler som utgör underlag för
strukturtilldelning.
I grundbeloppet finns specifika belopp för grundtilldelning, strukturtilldelning,
tilldelning för nyanlända barn och unga, tilldelning för lokalkostnader,
tilldelning till förskolor/skolor med få barn/elever, tilldelning för fritidshem
och startbidrag till eventuell nystartad förskola.
Framtagna belopp bygger på riktlinjer för resursfördelningsmodellerna.
Sektor utbildning föreslår utbildningsnämnden besluta fastställa belopp för
resursfördelning 2017 enligt framtaget förslag utifrån riktlinjer för
resursfördelningsmodell för förskoleverksamhet och resursfördelningsmodell
för grundskola F-9.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse "Belopp för resursfördelning 2017 enligt antagen
Resursfördelningsmodell" upprättad av ekonom Pia Svartén och
utbildningschef Katarina Lindberg.
Resursfördelning 2017, förskoleverksamhet.
Resursfördelning 2017, grundskola F-9.
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UNAU § 3

Dnr 2016/00450

Barnpeng och elevpeng - grundbelopp

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

1. Utbildningsnämnden beslutar fastställa ersättningen för 2017 för
fristående förskolor enligt förslag.
2. Utbildningsnämnden beslutar fastställa ersättningen för 2017 för
fristående grundskolor och fritidshem enligt förslag.
Bakgrund

Bidraget till fristående förskolor, grundskolor, fritidshem och förskoleklasser
ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. ”Offentliga bidrag på
lika villkor, SFS 2009:672”.
Kommunens budget för verksamheten det kommande året ligger till grund för
bidraget.
Bidraget består av ett grundbelopp och vid behov efter särskilt beslut enligt
kommunens rutiner ett tilläggsbelopp.
Kommunens beslut om grundbelopp och tilläggsbelopp kan överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse "Barnpeng och elevpeng (grundbelopp) 2017" upprättad av
ekonom Pia Svartén och utbildningschef Katarina Lindberg.
Ersättning 2017 för fristående förskola 2017.
Ersättning 2017 för fristående grundskolor och fritidshem 2017.

Expedierats till:
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UNAU § 4

Dnr 2016/00438

Omvärldsbevakning och budgetbehov 2018

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner informationen och överlämnar
omvärldsanalysen till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Bakgrund

Inför budget 2018 och plan 2019-2020 sammanställs en omvärldsanalys från
respektive nämnd. Nämndernas analyser sammanställs sedan till ett
sammanhållande dokument. Dokumentet används som ett underlag i arbetet
med budget 2018. I dokumentet beskrivs lagförändringar, volymförändringar,
nya eller förändrade behov, effektiviseringar samt en ekonomisk
sammanställning av dessa.
Omvärldsanalysen presenteras i sin helhet på Kommunstyrelsens arbetsutskotts
budgetupptakt.
Underlag för beslut

Upprättad omvärldsanalys Utbildningsnämndens verksamheter 2018.
Sektor utbildnings uppskattade kostnader, jämfört med ram år 2017, för året
2018.

Expedierats till:
Kommunstyrelsen
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