Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

1(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
Datum

2014-12-18

Tid

14.00 – 16.00

Plats

Kommunhuset, A-salen

Beslutande

Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista

Övriga
närvarande

Örjan Abrahamsson
Siv Sjödin
Anders Strindlund
Cecilia Borgh
Anna-Lena BrantholmLööw
Håkan Byström
Lisbeth Boman
Elisabeth Björklund

förvaltningschef §§89-125
kvalitets- och utv. chef/sekreterare
§§89-125
ekonom/verksamhetschef kommunala
gymnasiefrågor §§89-125
rektor, gymnasiet §116
rektor Vallaskolan 7-9, §125
rektor Vallaskolan 4-6, §125
handläggare §§ 121-122
handläggare §§121-122

Justerare
Plats och tid för
justering

Gunlög Jacobsson (KD)

Underskrifter

Ordförande ...................................................
Åsa Sjödén

Barn- och skolkontoret, 2014-12-19 klockan 15.00

Sekreterare ................................................... §§ 89-125
Siv Sjödin
Justerare

...................................................
Gunlög Jacobsson

ANSLAG/BEVIS OM JUSTERING
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplanet i
kommunhuset, Sollefteå
Myndighet

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Anslaget
Protokollets
förvaringsplats

– sätts upp

Underskrift
Justeringspersonernas signatur

2014-12-19

tas ner 2015-01-09

Barn- och skolförvaltningen, kommunhuset Sollefteå
.................................................... .........................
Lena Öström
Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

2(92)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden

Närvaro-/tjänstgöringslista
Närvaro Tjg RESERVATION §

OMRÖSTNING §

ANTECKNINGAR

ers
Namn

Ja

Nej

Ja

Nej

Ledamöter
Åsa Sjödén

S

1

Nils Gunnar Molin

S

1

Tommy Svensson

S

1

Lars-Erik Jonsson

S

-

Maj-Lis Andersson

V

1

VISKB

1

C

1

Gunlög Jacobsson

KD

1

Leif Palmberg

FP

1

Kerstin Svensson

M

1

Jörgen Andersson

S

-

Ann-Christine Norman

S

-

avgår 14.00

Peter Hagberg

S

1

anmält förhinder

Siri Ohrberg

S

1

Klara Dalgren

S

1

Marie Hansson

V

1

Birgitta Lind

V

1

MP

1

VISKB

1

Eva Palmberg

FP

1

Sven-Olov Gradin

M

1

Daniel Fäldt

M

-

Matz Sjöberg
Ulf Lhådö

Ersättare

Margareta Alton
Karin Jansson Borg

Justeringspersonernas signatur

x

ers.Lars-Erik Jonsson

anmält förhinder

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

3(92)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden

Ärenden
Dagordning fastställd vid barn- och skolnämndens sammanträde
torsdag den 18 december 2014

Dagordning

1.

Upprop

2.

Val av justeringsperson

3.

Fastställande av dagordning

Ärenden

Paragraf

Sid

4.

Budget 2015

89

4

5.

Barn- och elevpeng 2015

90

8

6.

Bidragsbelopp generellt 2015

91

10

7.

Interkommunal prislista 2015

92

12

8.

Bidragsbelopp 2015, Edsele förskola, skola och fritidshem

93

14

9.

Bidragsbelopp 2015, Kristen barnomsorg Junsele

94

17

95

19

11. Bidragsbelopp, barnpeng 2015, Personalkooperativet Natt som Dag 96

21

12. Bidragsbelopp 2015, Styrnäs friskola

97

23

13. Bidragsbelopp 2015, HVB Lappetorp AB

98

25

14. Bidragsbelopp 2015, Animallogos AB

99

27

15. Bidragsbelopp 2015, Aspero Friskolor AB

100

29

16. Bidragsbelopp 2015, Dille Gård AB

101

32

10. Bidragsbelopp 2015, Ur & Skur, Kulla förskola

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

4(92)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
Ärenden

Paragraf

Sid

17. Bidragsbelopp 2015, Edinit AB

102

35

18. Bidragsbelopp 2015, Honesta Skolutveckling AB

103

38

19. Bidragsbelopp 2015, Jensen Education College AB

104

41

20. Bidragsbelopp 2015, Kulturama Gymnasium AB

105

44

21. Bidragsbelopp 2015, Mikael Elias Gymnasium AB

106

47

22. Bidragsbelopp 2015, Nordvik Höga Kusten Kompetens AB

107

50

23. Bidragsbelopp 2015, Norrlidens Kunskapscentrum AB

108

52

24. Bidragsbelopp 2015, Nordens Teknikerinstitut AB (NTI)

109

55

25. Bidragsbelopp 2015, Praktiska Göteborg AB

110

58

26. Bidragsbelopp 2015, Salvare Education AB (APWE)

111

61

27. Bidragsbelopp 2015, Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset

112

64

28. Bidragsbelopp 2015, ThorenGruppen AB

113

67

29. Bidragsbelopp 2015, Östersunds Gymnasieskola

114

70

30. Barn- och fritidsprogrammet och Ekonomiprogrammet hösten 2014 115

73

31. Verksamhetsplan 2014, månadsuppföljning per november månad

116

78

32. Internkontroll 2014

117

79

33. Uppföljning enligt Skolinspektionens beslut

118

80

34. Uppföljning enligt Kvalitetsplan 2014-2016

119

82

35. Kvalitetsplan 2015-2017

120

83

36. Tillsyn enskild verksamhet, Eislan, Edsele förskola

121

86

37. Tillsyn enskild verksamhet, Smultronstället, Kristen barnomsorg
i Junsele

122

88

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
Ärenden

Paragraf

Sid

38. Skriftliga informationer

123

90

39. Delegationssbeslut

124

91

40. Aktuella frågor
_________

125

92

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

6(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 89

Dnr BSN/177/2014(4.2)

Budget 2015
Beslut
Nämnden beslutar att fastställa budget 2015.
_________
Ärendebeskrivning
Enligt kommunens reglemente ska respektive nämnd, senast 31/10 året före aktuellt
budgetår, besluta om budget för det kommande året.
Speciellt för 2015 är att nämnden har två budgetar att besluta om. Detta eftersom
barnomsorg/förskola/grundskola/grundsärskola har en budgetram att förhålla sig till,
medan gymnasieskola/gymnasiesärskola/skidgymnasium har en annan budgetram. Dessa
båda budgetramar är fastställda av kommunfullmäktige. De fastställda budgetramarna
räcker inte till de behov som verksamhetschefer/rektorer/förskolechefer bedömer finns i
verksamheterna. För att lägga en budget i balans, läggs därför besparingsuppdrag ”att
inarbeta 2015” på produktions/verksamhetschefsnivån.
Förvaltningen har under oktober/november arbetat fram förslag som innebär förändringar i
resursfördelningssystemet jämfört med 2014.
Förändringarna i korthet:
1. Elevhälsan är utökad personellt - både vad gäller för/grundskola och
gymnasieskola.
2. Vi förfinar modellen med tilläggsbelopp ytterligare. Detta genom att införa
ytterligare en nivå på tilläggsbelopp (få elever) för åk 7-9. Tilläggsbeloppen
fördelas per elev och i många fall får verksamheterna beloppen automatiskt.
Dessa tilläggsbelopp är:
 Elev som läser SVA, Förskoleklass-GY +14 500 kr/år
Samma nivå som 2014.


Elev på IMSPR (GY) + 25 376 kr/år
Samma nivå som 2014.



Elev på IMPRO (GY) + 3 000 kr/år (i max ett år)
Samma nivå som 2014.



Barnomsorg OB-tid +14 700 kr/år
Samma nivå som 2014.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

7(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 89, forts





Få elever/enhet (färre än 31 totalt i F-3) + 8 000 kr per elev och år.
Höjt med 4 000 kr jmf 2014.
Få elever/enhet (färre än 31 totalt i 4-6) + 10 000 kr per elev och år.
Höjt med 4 000 kr jmf 2014.
Få elever/enhet (färre än 61 totalt i 7-9) + 16 000 kr per elev och år.
Nytt tilläggsbelopp fr.o.m. 2015
Få elever/enhet (färre än 101 totalt i 7-9) + 12 000 kr per elev och år.
Beloppet är sänkt med 2 000 kr jmf 2014.

Ovan fyra tilläggsbelopp är, som förvaltningen ser det, en konsekvens av politiska
ställningstaganden (beslut i KS/KF) att behålla ”små” skolor. Eftersom eleverna vid dessa
mindre enheter ska ha likvärdiga villkor som eleverna vid de lite större enheterna, behöver
denna typ av tilläggsbelopp beslutas.


Tilläggsbelopp för omfattande behov (budget om ca 4 000 tkr)
Budgetramen för detta tilläggsbelopp är höjt med ca 1 300 tkr jmf 2014.

3. Intern barn- och elevpeng för barnomsorg/förskola/grundskola/grundsärskola
förändras enligt följande:
 Pedagogisk omsorg – höjs med ca 4,4 %
 Förskola – höjs med ca 1,9 %
 Fritidshem – oförändrad
 Grundskola – åk 4-6 höjs med ca 4,8 %, övriga belopp oförändrade
 Grundsärskola – höjs med ca 2,2 %
4. Barn- och elevpeng för gymnasieverksamheten höjs rejält och bedöms nu ligga
i nivå med vad verksamheten själva anger som sitt behov.
5. Intern Barn- och elevpeng till asylsökande ligger på den nivå som intäkterna
från Migrationsverket ger.

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande, Budget 2015, daterat 2014-12-01
Resursfördelning Barn & skola 2015, daterad 2014-11-27
_________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 90

Dnr BSN/162/2014(4.2)

Barn- och elevpeng 2015
Beslut

Nämnden fastställer:
a) barn- och elevpeng för barnomsorg, förskole-, grundsärskole- och
grundskoleverksamheter, inklusive tilläggsbelopp 2015
b) elevpeng för gymnasie- och gymnasiesärskoleverksamheter, inklusive
tilläggsbelopp 2015
_________
Ärendebeskrivning

Barn- och skolförvaltningen har beräknat penningbelopp 2015- barnpeng för pedagogisk
omsorg, förskola och fritidshem, samt elevpeng för grundskola, grundsärskola,
gymnasiesärskola och gymnasieskola
Barnpeng i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är baserat på budgeterat antal barn
och omsorgstimmar (genomsnittet för kalenderårets 12 månader) under 2015.
Elevpeng för grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola är även de
beräknade på budgeterat antal elever (genomsnitt vårtermin/hösttermin) under 2015.
Barn- och elevpeng
Vissa delar av nämndens verksamheter tilldelas rambudget. Dessa är:
KAA, lokaler, skolskjutsar, interkommunala ersättningar/intäkter, bidragsbelopp till
fristående enheter, modersmåls/studiehandledning på modersmålsverksamheten och
skidgymnasiet.
Vad gäller för- och grundskola är dessutom nedan delar rambudgetfinansierade:
Måltidsverksamheten, SYV, skolbibliotek, elevhälsa, ledning och verksamhetsstöd och
kapitalkostnader.
För alla övriga verksamheter tilldelas de kommunalt drivna verksamheterna resurser per
barn/elev, enligt den nivå som framgår av bifogade underlag:
- barn- och elevpeng barnomsorg, samt för- grundsär- och grundskoleverksamheter
2015
- elevpeng 2015 (gymnasieskola och gymnasiesärskola)

Förslag till beslut

Barn- och skolförvaltningen föreslår nämnden fastställa:
a) barn- och elevpeng för barnomsorg, förskole-, grundsärskole- och
grundskoleverksamheter, inklusive tilläggsbelopp 2015
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 90, forts

b) elevpeng för gymnasie- och gymnasiesärskoleverksamheter, inklusive
tilläggsbelopp 2015

Beslutsunderlag

-

Förvaltningsyttrande, Barn- och elevpeng 2015, daterat 2014-11-27
Barn- och elevpeng barnomsorg, samt för- grundsär- och grundskoleverksamheter
2015, daterat 2014-11-27
Elevpeng 2015 (per elev, helår) kr gymnasieskola och gymnasiesärskola, daterat
2014-11-27

_________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

10(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 91

Dnr BSN/163/2014(4.2)

Bidragsbelopp 2015
Beslut

Nämnden fastställer
a) bidragsbelopp till fristående verksamheter för barnomsorg, förskole-,
grundsärskole- och grundskoleverksamheter, inklusive tilläggsbelopp 2015
b) bidragsbelopp till fristående verksamheter för gymnasie- och
gymnasiesärskoleverksamheter, inklusive tilläggsbelopp 2015
_________
Ärendebeskrivning

Barn- och skolförvaltningen har beräknat penningbelopp 2015 - barnpeng för pedagogisk
omsorg, förskola och fritidshem, samt elevpeng för grundskola, grundsärskola,
gymnasiesärskola och gymnasieskola
Barnpeng i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är baserat på budgeterat antal barn
och omsorgstimmar (genomsnittet för kalenderårets 12 månader) under 2015.
Elevpeng för grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola är även de
beräknade på budgeterat antal elever (genomsnitt vårtermin/hösttermin) under 2015.

Enskild verksamhet och friskolor
En kommun ska, senast i december varje år, fastställa kommunernas bidrag till enskilda
och till fristående verksamheter. Bidraget ska, enligt Skollagen (210:800), bestå av ett
grundbelopp och i vissa fall av ett tilläggsbelopp. Huvudmän för enskild och fristående
verksamhet har rätt att överklaga en kommuns beslut om bidragets storlek till allmän
förvaltningsdomstol.
För Sollefteå kommuns barn- och skolverksamhet gäller att barn – och elevpeng för
enskild verksamhet och friskolor är beräknad efter samma grunder och principer som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna verksamheterna av
motsvarande slag.
Enskild verksamhet och friskolor har därutöver, i enlighet med förtydligande i skollagen
(2010:800), ett administrationspålägg om 3 % och ett momspålägg om 6 %.
Bifogade underlag utgör grunden till hur bidragsbeloppen är beräknade:
- Bidragsbelopp till fristående verksamheter 2015 (barnomsorg, samt för- grundsäroch grundskoleverksamheter)
- Bidragsbelopp till fristående verksamheter 2015 (gymnasie- och
gymnasiesärskoleelever)
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

11(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 91, forts

Speciellt kring gymnasieutbildningar vid fristående skolor i Västernorrland
Vad gäller gymnasieutbildningar vid fristående skolor som är belägna inom en av de
samverkande kommunernas (Sollefteå, Kramfors, Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall
och Ånge) geografiska gränser, tillämpar Sollefteå kommun nedan principer:
a) Lägeskommunens pris
Lägeskommunens pris tillämpas om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun
som har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det
belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.
b) Medelvärde i samverkansområdet
Medelvärdet i samverkansområdet tillämpas för ett program om den fristående
gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet i sin
egen gymnasieskola. Då ersätts en fristående skola med medelvärdet av det pris som
gäller för det aktuella programmet i samverkansområdet som helhet.
c) Riksprislistan
Riksprislistan tillämpas när programmet inte finns i någon av samverkansområdets
kommuner. Då ersätts en fristående skola med det belopp som gäller enligt riksprislistan.

Förslag till beslut

Barn- och skolförvaltningen föreslår nämnden fastställa:
a) bidragsbelopp till fristående verksamheter för barnomsorg, förskole-,
grundsärskole- och grundskoleverksamheter, inklusive tilläggsbelopp 2015
b) bidragsbelopp till fristående verksamheter för gymnasie- och
gymnasiesärskoleverksamheter, inklusive tilläggsbelopp 2015

Beslutsunderlag

-

Förvaltningsyttrande, Bidragsbelopp 2015, daterat 2014-11-27
Bidragsbelopp till fristående verksamheter 2015 (barnomsorg, samt för- grundsäroch grundskoleverksamheter ), daterat 2014-11-27
- Bidragsbelopp till fristående verksamheter 2015 (per elev, helår) kr gymnasieskola
och gymnasiesärskola, daterat 2014-11-27
_________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 92

Dnr BSN/164/2014(4.2)

Interkommunal prislista 2015
Beslut

Nämnden fastställer
a) interkommunal prislista för barnomsorg, förskole-, grundsärskole- och
grundskoleverksamheter, inklusive tilläggsbelopp 2015
b) interkommunal prislista för gymnasie- och gymnasiesärskoleverksamheter,
inklusive tilläggsbelopp 2015
_________
Ärendebeskrivning

Barn- och skolförvaltningen har beräknat penningbelopp 2015 - barnpeng för pedagogisk
omsorg, förskola och fritidshem, samt elevpeng för grundskola, grundsärskola,
gymnasiesärskola och gymnasieskola
Barnpeng i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är baserat på budgeterat antal barn
och omsorgstimmar (genomsnittet för kalenderårets 12 månader) under 2015.
Elevpeng för grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola är även de
beräknade på budgeterat antal elever (genomsnitt vårtermin/hösttermin) under 2015.
Interkommunala barn och elever
När en kommun tar emot ett barn/en elev som är folkbokförd i en annan kommun, ska
hemkommunen, i många fall, enligt Skollagen (210:800), ersätta anordnarkommunen för
de kostnader detta medför. I de fall barn/elever folkbokförda i annan kommun, finns i
Sollefteå kommuns verksamheter, vill Sollefteå kommun ha betalt för sina budgeterade
kostnader. För Sollefteå kommuns barn- och skolverksamhet gäller att prislistan för
interkommunala barn och elever är beräknad efter samma grunder och principer som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna verksamheterna av
motsvarande slag. Summorna framgår av bifogade underlag:
- Interkommunal prislista barnomsorg, samt för- grundsär- och
grundskoleverksamheter 2015, kr per barn/elev
- Interkommunala programpriser 2015 kr (gymnasie- och gymnasiesärskoleelever)

Förslag till beslut

Barn- och skolförvaltningen föreslår nämnden fastställa:
a) interkommunal prislista för barnomsorg, förskole-, grundsärskole- och
grundskoleverksamheter, inklusive tilläggsbelopp 2015
b) interkommunal prislista för gymnasie- och gymnasiesärskoleverksamheter,
inklusive tilläggsbelopp 2015
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 92, forts

Beslutsunderlag

-

Förvaltningsyttrande, Interkommunal prislista 2015, daterat 2014-11-27
Interkommunal prislista barnomsorg, samt för- grundsär- och
grundskoleverksamheter 2015, kr per barn/elev, daterat 2014-11-27
- Interkommunala programpriser 2015 (per elev, helår) kr gymnasieprogram,
daterat 2014-11-27
_________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 93

Dnr BSN/167/2014(4.2)

Bidragsbelopp, Edsele förskola, fritidshem och skola 2015
Beslut
Nämnden beslutar att fastställa bidragsbelopp för Edsele förskola, fritidshem och skola,
budgetåret 2015, med följande belopp:
-

Grundbelopp förskola, heltid, 104 029 kronor (mer än 25 timmar/vecka)
Grundbelopp förskola deltid, 62 650 kronor (till och med 25 timmar/vecka)
Grundbelopp fritidshem, 25 789 kronor
Grundbelopp F-3, 46 144 kronor
Grundbelopp 4-6, 54 768 kronor.
Tilläggsbelopp F-3, 8 734 kronor (för elev vid skolenhet med färre än 31 elever
totalt i åk F-3)
Tilläggsbelopp 4-6, 10 918 kronor (för elev vid skolenhet med färre än 31 elever i
åk 4-6)

Ovanstående grundbelopp har reducerats med genomsnittlig föräldraintäkt för 2015.
Beloppen är inklusive administrationsschablon 3 % och moms 6 %.
Edseles lokalkostnader ersätts med den faktiska kostnaden (+ administrationsschablon 3 %
och momsersättning 6 %) och ingår inte i beloppen ovan.
Edsele förskola och fritidshem omfattas av fria tjänster i form av webbaserat stöd och
support för ansökan, kö och avgifter (förskola och fritidshem) samt deltagande i nätverk,
utbildning m.m. och stöd av exempelvis central specialpedagog, enligt samma princip som
kommunalt driven förskoleverksamhet.
Edsele skola omfattas av fria tjänster i form av elevhälsa, stöd- och resursteam enligt
samma princip som kommunala skolor, samt erbjuds deltagande i Sollefteå kommuns
pedagogiska nätverk och utbildning m.m.
Efter ansökan och prövning kan även tilläggsbelopp för elever som läser svenska som
andraspråk, elever som har modersmålsundervisning eller studiehandledning på
modersmålet, barnomsorg på obekväm tid, barn/elever med omfattande behov som innebär
extraordinära kostnader komma att beviljas.
Vill ni överklaga Barn- och skolnämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i
Västernorrlands län och besvära er över beslutet.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun.
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

15(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 93, forts

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni
begär.
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun inom
tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
______
Ärendebeskrivning

Barn- och skolförvaltningen har beräknat penningbelopp 2015 - barnpeng för pedagogisk
omsorg, förskola och fritidshem, samt elevpeng för grundskola, grundsärskola,
gymnasiesärskola och gymnasieskola
Barnpeng i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är baserat på budgeterat antal barn
och omsorgstimmar (genomsnittet för kalenderårets 12 månader) under 2015.
Elevpeng för grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola är även de
beräknade på budgeterat antal elever (genomsnitt vårtermin/hösttermin) under 2015.
Enskild verksamhet och friskolor
En kommun ska, senast i december varje år, fastställa kommunernas bidrag till enskilda
och till fristående verksamheter. Bidraget ska, enligt Skollagen (210:800), bestå av ett
grundbelopp och i vissa fall av ett tilläggsbelopp. Huvudmän för enskild och fristående
verksamhet har rätt att överklaga en kommuns beslut om bidragets storlek till
förvaltningsrätten.
För Sollefteå kommuns barn- och skolverksamhet gäller att barn – och elevpeng för
enskild verksamhet och friskolor är beräknad efter samma grunder och principer som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna verksamheterna av
motsvarande slag.
Enskild verksamhet och friskolor har därutöver, i enlighet med förtydligande i skollagen
(2010:800), ett administrationspålägg om 3 % och ett momspålägg om 6 %.
Edsele förskola, fritidshem och skola budgetåret 2015
Edsele förskola, fritidshem och skola erhåller bidragsbelopp enligt samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser av motsvarande slag.
Edsele förskola och fritidshem omfattas av fria tjänster i form av webbaserat stöd och
support för ansökan, kö och avgifter (förskola och fritidshem) samt deltagande i nätverk,
utbildning m.m. och stöd av exempelvis central specialpedagog, enligt samma princip som
kommunal driven förskoleverksamhet.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

16(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 93, forts

Edsele skola omfattas av fria tjänster i form av elevhälsa, stöd- och resursteam enligt
samma princip som kommunala skolor, samt erbjuds deltagande i Sollefteå kommuns
pedagogiska nätverk och utbildning mm.

Edsele förskola, fritidshem och skola får, enligt tidigare överenskommelse, ersättning för
den faktiska lokalkostnaden, vilket innebär att lokalkostnaden inte är inräknad i
bidragsbeloppet.

Beslutsunderlag
 Förvaltningsyttrande Bidragsbelopp, Edsele förskola, fritidshem och skola 2015,
daterad 2014-11-27
_________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

17(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 94

Dnr BSN/169/2014(4.2)

Bidragsbelopp, Kristen barnomsorg, Junsele
Beslut

Nämnden beslutar att fastställa bidragsbelopp för Kristen barnomsorg i Junsele, med
följande belopp:
-

Grundbelopp förskola, heltid, 104 029 kronor (mer än 25 timmar/vecka)
Grundbelopp förskola deltid, 62 650 kronor (till och med 25 timmar/vecka)

Ovanstående grundbelopp har reducerats med genomsnittlig föräldraintäkt för 2015.
Beloppen är inklusive administrationsschablon 3 % och moms 6 %.
Kristen barnomsorg i Junseles lokalkostnader ersätts med den faktiska kostnaden (+
administrationsschablon 3 % och momsersättning 6 %). Lokalkostnaderna betalas separat
och ingår inte i beloppen ovan.
Kristen barnomsorg i Junsele omfattas av fria tjänster i form av webbaserat stöd och
support för ansökan, kö och avgifter (förskola och fritidshem) samt deltagande i nätverk,
utbildning m.m. och stöd av exempelvis central specialpedagog, enligt samma princip som
kommunal driven förskoleverksamhet.
Efter ansökan och prövning kan även tilläggsbelopp för barnomsorg på obekväm tid samt
barn med omfattande behov som innebär extraordinära kostnader komma att beviljas.
Vill ni överklaga Barn- och skolnämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i
Västernorrlands län och besvära er över beslutet.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun.
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni
begär.
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun inom
tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
______
Ärendebeskrivning

Barn- och skolförvaltningen har beräknat penningbelopp 2015 - barnpeng för pedagogisk
omsorg, förskola och fritidshem, samt elevpeng för grundskola, grundsärskola,
gymnasiesärskola och gymnasieskola

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

18(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 94, forts

Barnpeng i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är baserat på budgeterat antal barn
och omsorgstimmar (genomsnittet för kalenderårets 12 månader) under 2015.
Elevpeng för grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola är även de
beräknade på budgeterat antal elever (genomsnitt vårtermin/hösttermin) under 2015.

Enskild verksamhet och friskolor
En kommun ska, senast i december varje år, fastställa kommunernas bidrag till enskilda
och till fristående verksamheter. Bidraget ska, enligt Skollagen (210:800), bestå av ett
grundbelopp och i vissa fall av ett tilläggsbelopp. Huvudmän för enskild och fristående
verksamhet har rätt att överklaga en kommuns beslut om bidragets storlek till
förvaltningsrätten.
För Sollefteå kommuns barn- och skolverksamhet gäller att barn – och elevpeng för
enskild verksamhet och friskolor är beräknad efter samma grunder och principer som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna verksamheterna av
motsvarande slag.
Enskild verksamhet och friskolor har därutöver, i enlighet med förtydligande i skollagen
(2010:800), ett administrationspålägg om 3 % och ett momspålägg om 6 %.
Kristen barnomsorg i Junsele budgetåret 2015
Kristen barnomsorg i Junsele erhåller bidragsbelopp enligt samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser av motsvarande slag.
Kristen barnomsorg i Junsele omfattas av fria tjänster i form av webbaserat stöd och
support för ansökan, kö och avgifter (förskola och fritidshem) samt deltagande i nätverk,
utbildning m.m. och stöd av exempelvis central specialpedagog, enligt samma princip som
kommunal driven förskoleverksamhet.
Kristen barnomsorg i Junsele får, enligt tidigare överenskommelse, ersättning för den
faktiska lokalkostnaden, vilket innebär att lokalkostnaden inte är inräknad i
bidragsbeloppet.

Beslutsunderlag



Förvaltningsyttrande Bidragsbelopp, Kristen barnomsorg i Junsele 2015, daterad
2014-11-27
_________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

19(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 95

Dnr BSN/168/2014(4.2)

Bidragsbelopp, Ur och Skur, Kulla förskola
Beslut

Nämnden beslutar att fastställa bidragsbelopp för Kulla förskola, med följande belopp:
-

Grundbelopp förskola, heltid, 104 029 kronor (mer än 25 timmar/vecka)
Grundbelopp förskola deltid, 62 650 kronor (till och med 25 timmar/vecka)

Ovanstående grundbelopp har reducerats med genomsnittlig föräldraintäkt för 2015.
Beloppen är inklusive administrationsschablon 3 % och moms 6 %.
Kulla förskolas lokalkostnader ersätts med den faktiska kostnaden (+ administrationsschablon 3 % och momsersättning 6 %). Lokalkostnaderna betalas separat och ingår inte i
beloppen ovan.
Kulla förskola omfattas av fria tjänster i form av webbaserat stöd och support för ansökan,
kö och avgifter (förskola och fritidshem) samt deltagande i nätverk,
utbildning m.m. och stöd av exempelvis central specialpedagog, enligt samma princip som
kommunalt driven förskoleverksamhet.
Efter ansökan och prövning kan även tilläggsbelopp för barnomsorg på obekväm tid samt
barn med omfattande behov som innebär extraordinära kostnader komma att beviljas.
Vill ni överklaga Barn- och skolnämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i
Västernorrlands län och besvära er över beslutet.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun.
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni
begär.
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun inom
tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
______
Ärendebeskrivning
Barn- och skolförvaltningen har beräknat penningbelopp 2015 - barnpeng för pedagogisk
omsorg, förskola och fritidshem, samt elevpeng för grundskola, grundsärskola,
gymnasiesärskola och gymnasieskola

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

20(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 95, forts

Barnpeng i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är baserat på budgeterat antal barn
och omsorgstimmar (genomsnittet för kalenderårets 12 månader) under 2015.
Elevpeng för grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola är även de
beräknade på budgeterat antal elever (genomsnitt vårtermin/hösttermin) under 2015.
Enskild verksamhet och friskolor
En kommun ska, senast i december varje år, fastställa kommunernas bidrag till enskilda
och till fristående verksamheter. Bidraget ska, enligt Skollagen (210:800), bestå av ett
grundbelopp och i vissa fall av ett tilläggsbelopp. Huvudmän för enskild och fristående
verksamhet har rätt att överklaga en kommuns beslut om bidragets storlek till
förvaltningsrätten.
För Sollefteå kommuns barn- och skolverksamhet gäller att barn – och elevpeng för
enskild verksamhet och friskolor är beräknad efter samma grunder och principer som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna verksamheterna av
motsvarande slag.
Enskild verksamhet och friskolor har därutöver, i enlighet med förtydligande i skollagen
(2010:800), ett administrationspålägg om 3 % och ett momspålägg om 6 %.

Kulla förskola budgetåret 2015
Kulla förskola erhåller bidragsbelopp enligt samma grunder som kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser av motsvarande slag.
Kulla förskola omfattas av fria tjänster i form av webbaserat stöd och support för ansökan,
kö och avgifter (förskola och fritidshem) samt deltagande i nätverk,
utbildning m.m. och stöd av exempelvis central specialpedagog, enligt samma princip som
kommunalt driven förskoleverksamhet.
Kulla förskola får, enligt tidigare överenskommelse, ersättning för den faktiska
lokalkostnaden, vilket innebär att lokalkostnaden inte är inräknad i bidragsbeloppet.

Beslutsunderlag

 Förvaltningsyttrande Bidragsbelopp, Kulla förskola 2015, daterad 2014-11-27
_________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

21(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 96

Dnr BSN/170/2014(4.2)

Bidragsbelopp Natt som Dag 2015
Förslag till beslut

Nämnden beslutar att fastställa bidragsbelopp för Natt som Dag, budgetåret 2015, med
följande belopp:
-

Grundbelopp förskola, heltid, 104 029 kronor (mer än 25 timmar/vecka)
Grundbelopp förskola deltid, 62 650 kronor (till och med 25 timmar/vecka)
Grundbelopp fritidshem, 25 789 kronor.
Tilläggsbelopp barnomsorg på obekväm tid, 16 049 kronor.

Ovanstående grundbelopp har reducerats med genomsnittlig föräldraintäkt för 2015.
Beloppen är inklusive administrationsschablon 3 % och momsersättning 6 %.
Natt som Dags lokalkostnader ersätts med den faktiska kostnaden (+ administrationsschablon 3 % och momsersättning 6 %). Lokalkostnaderna betalas separat och ingår inte i
grundbeloppen ovan.
Natt som Dag omfattas av fria tjänster i form av webbaserat stöd och support för ansökan,
kö och avgifter (förskola och fritidshem) samt deltagande i nätverk,
utbildning m.m. och stöd av exempelvis central specialpedagog, enligt samma princip som
kommunal driven förskoleverksamhet.
Efter ansökan och prövning kan även tilläggsbelopp för barn med omfattande behov som
innebär extraordinära kostnader komma att beviljas.
Vill ni överklaga Barn- och skolnämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i
Västernorrlands län och besvära er över beslutet.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun.
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni
begär.
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun inom
tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
_________
Ärendebeskrivning

Barn- och skolförvaltningen har beräknat penningbelopp 2015 - barnpeng för pedagogisk
omsorg, förskola och fritidshem, samt elevpeng för grundskola, grundsärskola,
gymnasiesärskola och gymnasieskola
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

22(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 96, forts

Barnpeng i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är baserat på budgeterat antal barn
och omsorgstimmar (genomsnittet för kalenderårets 12 månader) under 2015.
Elevpeng för grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola är även de
beräknade på budgeterat antal elever (genomsnitt vårtermin/hösttermin) under 2015.

Enskild verksamhet och friskolor
En kommun ska, senast i december varje år, fastställa kommunernas bidrag till enskilda
och till fristående verksamheter. Bidraget ska, enligt Skollagen (210:800), bestå av ett
grundbelopp och i vissa fall av ett tilläggsbelopp. Huvudmän för enskild och fristående
verksamhet har rätt att överklaga en kommuns beslut om bidragets storlek till
förvaltningsrätten.
För Sollefteå kommuns barn- och skolverksamhet gäller att barn – och elevpeng för
enskild verksamhet och friskolor är beräknad efter samma grunder och principer som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna verksamheterna av
motsvarande slag.
Enskild verksamhet och friskolor har därutöver, i enlighet med förtydligande i skollagen
(2010:800), ett administrationspålägg om 3 % och ett momspålägg om 6 %.
Natt som Dag budgetåret 2015
Natt som Dag erhåller bidragsbelopp enligt samma grunder som kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser av motsvarande slag.
Natt som Dag omfattas av fria tjänster i form av webbaserat stöd och support för ansökan,
kö och avgifter (förskola och fritidshem) samt deltagande i nätverk,
utbildning m.m. och stöd av exempelvis central specialpedagog, enligt samma princip som
kommunal driven förskoleverksamhet.
Natt som Dag får, enligt tidigare överenskommelse (som även prövats av domstol),
ersättning för den faktiska lokalkostnaden, vilket innebär att lokalkostnaden inte är
inräknad i bidragsbeloppet. Natt som Dag får även administrations- och momspålägg på
sina lokalkostnader.

Beslutsunderlag

 Förvaltningsyttrande Bidragsbelopp Natt som Dag 2015, daterad 2014-11-27
_________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

23(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 97

Dnr BSN/176/2014(4.2)

Bidragsbelopp 2015, Styrnäs friskola
Beslut

Nämnden beslutar fastställa bidragsbelopp för Styrnäs fritidshem och skola, budgetåret
2015, med följande belopp:
Grundbelopp fritidshem, 31 735 kronor
Grundbelopp F-3, 67 572 kronor
Grundbelopp 4-6, 83 294 kronor.
Tilläggsbelopp F-3, 8 734 kronor (för elev vid skolenhet med färre än 31 elever
totalt i åk F-3)
Tilläggsbelopp 4-6, 10 918 kronor (för elev vid skolenhet med färre än 31 elever i
åk 4-6)
Beloppen är inklusive administrationsschablon 3 % och moms 6 %.
Efter ansökan och prövning kan även tilläggsbelopp för elever som läser svenska som
andraspråk, elever som har modersmålsundervisning eller studiehandledning på
modersmålet, barnomsorg på obekväm tid, barn/elever med omfattande behov som innebär
extraordinära kostnader komma att beviljas.
Vill ni överklaga Barn- och skolnämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i
Västernorrlands län och besvära er över beslutet.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun.
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni
begär.
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun inom
tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
______

Ärendebeskrivning
Barn- och skolförvaltningen har beräknat penningbelopp 2015 - barnpeng för pedagogisk
omsorg, förskola och fritidshem, samt elevpeng för grundskola, grundsärskola,
gymnasiesärskola och gymnasieskola
Barnpeng i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är baserat på budgeterat antal barn
och omsorgstimmar (genomsnittet för kalenderårets 12 månader) under 2015.
Elevpeng för grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola är även de
beräknade på budgeterat antal elever (genomsnitt vårtermin/hösttermin) under 2015.
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

24(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 97, forts

Enskild verksamhet och friskolor
En kommun ska, senast i december varje år, fastställa kommunernas bidrag till enskilda
och till fristående verksamheter. Bidraget ska, enligt Skollagen (210:800), bestå av ett
grundbelopp och i vissa fall av ett tilläggsbelopp. Huvudmän för enskild och fristående
verksamhet har rätt att överklaga en kommuns beslut om bidragets storlek till
förvaltningsrätten.
För Sollefteå kommuns barn- och skolverksamhet gäller att barn – och elevpeng för
enskild verksamhet och friskolor är beräknad efter samma grunder och principer som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna verksamheterna av
motsvarande slag.
Enskild verksamhet och friskolor har därutöver, i enlighet med förtydligande i skollagen
(2010:800), ett administrationspålägg om 3 % och ett momspålägg om 6 %.
Styrnäs förskola, fritidshem och skola budgetåret 2015
Styrnäs fritidshem och skola erhåller bidragsbelopp enligt samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser av motsvarande slag.

Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Bidragsbelopp Styrnäs fritidshem och skola 2015, daterad 2014-1127
Förvaltningsyttrande, Bidragsbelopp 2015, daterad 2014-11-27
Bidragsbelopp till fristående verksamheter 2015 (barnomsorg, samt för- grundsär- och
grundskoleverksamheter ), daterad 2014-11-27
_________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

25(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 98

Dnr BSN/178/2014(4.2)

Bidragsbelopp 2015, HVB Lappetorp AB 2015
Beslut

Nämnden beslutar att fastställa bidragsbelopp för HVB Lappetorp AB, Stockholmsvägen
32, 611 74 Tystberga, budgetåret 2015, med följande belopp:
-

Grundbelopp fritidshem, 31 735 kronor
Grundbelopp F-3, 67 572 kronor
Grundbelopp 4-6, 83 294 kronor.
Grundbelopp 7-9, 115 721 kronor.
Tilläggsbelopp F-3, 8 734 kronor (för elev vid skolenhet med färre än 31 elever
totalt i åk F-3)
Tilläggsbelopp 4-6, 10 918 kronor (för elev vid skolenhet med färre än 31 elever i
åk 4-6)
Tilläggsbelopp 7-9, 17 469 kronor (för elev vid skolenhet med färre än 61 elever i
åk 7-9)
Tilläggsbelopp 7-9, 13 102 kronor (för elev vid skolenhet med färre än 101 elever i
åk 7-9)

-

Beloppen är inklusive administrationsschablon 3 % och moms 6 %.
Efter ansökan och prövning kan även tilläggsbelopp för elever som läser svenska som
andraspråk, elever som har modersmålsundervisning eller studiehandledning på
modersmålet, barnomsorg på obekväm tid, barn/elever med omfattande behov som innebär
extraordinära kostnader komma att beviljas.
Vill ni överklaga Barn- och skolnämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i
Västernorrlands län och besvära er över beslutet.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun.
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni
begär.
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun inom
tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
______
Ärendebeskrivning

Barn- och skolförvaltningen har beräknat penningbelopp 2015 - barnpeng för pedagogisk
omsorg, förskola och fritidshem, samt elevpeng för grundskola, grundsärskola,
gymnasiesärskola och gymnasieskola
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

26(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 98, forts

Barnpeng i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är baserat på budgeterat antal barn
och omsorgstimmar (genomsnittet för kalenderårets 12 månader) under 2015.
Elevpeng för grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola är även de
beräknade på budgeterat antal elever (genomsnitt vårtermin/hösttermin) under 2015.
Enskild verksamhet och friskolor
En kommun ska, senast i december varje år, fastställa kommunernas bidrag till enskilda
och till fristående verksamheter. Bidraget ska, enligt Skollagen (210:800), bestå av ett
grundbelopp och i vissa fall av ett tilläggsbelopp. Huvudmän för enskild och fristående
verksamhet har rätt att överklaga en kommuns beslut om bidragets storlek till
förvaltningsrätten.
För Sollefteå kommuns barn- och skolverksamhet gäller att barn – och elevpeng för
enskild verksamhet och friskolor är beräknad efter samma grunder och principer som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna verksamheterna av
motsvarande slag.
Enskild verksamhet och friskolor har därutöver, i enlighet med förtydligande i skollagen
(2010:800), ett administrationspålägg om 3 % och ett momspålägg om 6 %.

HVB Lappetorp AB budgetåret 2015
HVB Lappetorp erhåller bidragsbelopp beräknat enligt samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till de egna verksamheterna av motsvarande slag.

Beslutsunderlag



Förvaltningsyttrande Bidragsbelopp HVB Lappetorp AB 2015, daterad 2014-1127
 Förvaltningsyttrande, Bidragsbelopp 2015, daterad 2014-11-27
 Bidragsbelopp till fristående verksamheter 2015 (barnomsorg, samt för- grundsäroch grundskoleverksamheter ), daterat 2014-11-27
_________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

27(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 99

Dnr BSN/179/2014(4.2)

Bidragsbelopp 2015, Animallogos AB
Beslut

Nämnden beslutar att fastställa bidragsbelopp till Animallogos AB, Djurgymnasiet
Stockholm, Box 44078, 100 73 Stockholm. Detta med bidragsbelopp enligt Riksprislistan
2015.
Efter ansökan och prövning kan även tilläggsbelopp för elever som läser svenska som
andraspråk, elever som har modersmålsundervisning eller studiehandledning på
modersmålet, elever med omfattande behov som innebär extraordinära kostnader komma
att beviljas.
Vill ni överklaga Barn- och skolnämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i
Västernorrlands län och besvära er över beslutet.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun.
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni
begär.
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun inom
tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
___________
Ärendebeskrivning

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av
god kvalitet. Erbjudandet ska omfatta ett allsidigt urval av nationella program och
inriktningar i såväl kommunala som fristående gymnasieskolor.
Varje huvudman för en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt
till den sökta utbildningen i gymnasieskolan. Undantag är elev till yrkesintroduktion,
individuellt alternativ och språkintroduktion enligt Skollagen (2010:800) 17 kap 29 § där
mottagande sker endast efter överenskommelse mellan huvudmannen för friskolan och
elevens hemkommun.
Om utbildningen anordnas av annan än hemkommunen ska, enligt skollagens 16 kap 52 §,
hemkommunen lämna bidrag för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som
hemkommunen var skyldig att erbjuda behörig elev utbildning på nationella program vid
den tidpunkt när utbildningen påbörjades.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

28(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 99, forts.

Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.
Grundbeloppen ska, enligt 16 kap 53§, 17 kap 32§ och 19 kap 23 §, avse ersättning för
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
 måltider
 administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
 mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
 lokalkostnader

Tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas
modersmålsundervisning kan beviljas efter ansökan och prövning (Skollagen (2010:800)
16 kap 54§, 17 kap 34 § och 19 kap 27 §).
För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar som
hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller inriktningen.
För utbildning på särskilda varianter och för sådan utbildning som omfattas av
skollagens16 kap § 13, ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i
varje särskilt fall av Statens skolverk.
Enligt förordningen om fristående skolor (SFS 2010:803) 4 kap 2§ får kommuner som
under löpande budgetår minskar bidrag till verksamheter i egen regi även minska bidragen
till enskild verksamhet i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under
budgetåret minskas. Tillägget gäller från och med 2011-01-01. Tidigare har endast
eventuella höjningar av bidraget kunna göras.
Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.

Beslutsunderlag

 Förvaltningsyttrande Bidragsbelopp till Animallogos AB, daterat 2014-11-27
__________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

29(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 100

Dnr BSN/180/2014(4.2)

Bidragsbelopp 2015, Aspero Friskolor AB
Beslut

Nämnden beslutar att fastställa bidragsbelopp till Aspero Friskolor AB, Box 802, 301 18
Halmstad. Detta med bidragsbelopp fastställt enligt nämndens beslut 2014-12-18 (Dnr
BSN/163/2014).
Efter ansökan och prövning kan även tilläggsbelopp för elever som läser svenska som
andraspråk, elever som har modersmålsundervisning eller studiehandledning på
modersmålet, elever med omfattande behov som innebär extraordinära kostnader komma
att beviljas.
Vill ni överklaga Barn- och skolnämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i
Västernorrlands län och besvära er över beslutet.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun.
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni
begär.
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun inom
tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
___________
Ärendebeskrivning

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av
god kvalitet. Erbjudandet ska omfatta ett allsidigt urval av nationella program och
inriktningar i såväl kommunala som fristående gymnasieskolor.
Varje huvudman för en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt
till den sökta utbildningen i gymnasieskolan. Undantag är elev till yrkesintroduktion,
individuellt alternativ och språkintroduktion enligt Skollagen (2010:800) 17 kap 29 § där
mottagande sker endast efter överenskommelse mellan huvudmannen för friskolan och
elevens hemkommun.
Om utbildningen anordnas av annan än hemkommunen ska, enligt skollagens 16 kap 52 §,
hemkommunen lämna bidrag för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som
hemkommunen var skyldig att erbjuda behörig elev utbildning på nationella program vid
den tidpunkt när utbildningen påbörjades.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

30(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 100, forts

Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.
Grundbeloppen ska, enligt 16 kap 53§, 17 kap 32§ och 19 kap 23 §, avse ersättning för
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
 måltider
 administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
 mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
 lokalkostnader

Tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas
modersmålsundervisning kan beviljas efter ansökan och prövning (Skollagen (2010:800)
16 kap 54§, 17 kap 34 § och 19 kap 27 §).
För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar som
hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller inriktningen.
För utbildning på särskilda varianter och för sådan utbildning som omfattas av
skollagens16 kap § 13, ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i
varje särskilt fall av Statens skolverk.
Enligt förordningen om fristående skolor (SFS 2010:803) 4 kap 2§ får kommuner som
under löpande budgetår minskar bidrag till verksamheter i egen regi även minska bidragen
till enskild verksamhet i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under
budgetåret minskas. Tillägget gäller från och med 2011-01-01. Tidigare har endast
eventuella höjningar av bidraget kunna göras.
Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.

Förvaltningens redogörelse

Bidragsbeloppen för 2013 är beräknade utifrån budgetram och elevantal i kommunens
egna gymnasie- och gymnasiesärskoleverksamheter. Detta innebär att bidragsbeloppet är
beräknat enligt samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
verksamhet som bedrivs i egen kommunal regi.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

31(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 100, forts

I fastställt bidragsbelopp ingår:
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
 måltider
 administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
 mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
 lokalkostnader

Beslutsunderlag
 Förvaltningsyttrande Bidragsbelopp till Aspero Friskolor AB 2015, daterat 201411-27
 Förvaltningsyttrande, Bidragsbelopp 2015, daterat 2014-11-27
 Bidragsbelopp till fristående verksamheter 2015 (per elev, helår) kr gymnasieskola
och gymnasiesärskola, daterat 2014-11-27
_________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

32(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 101

Dnr BSN/181/2014(4.2)

Bidragsbelopp 2015, Dille Gård AB
Beslut

Nämnden beslutar att fastställa bidragsbelopp till Dille Gård AB, Dille 226, 836 95 Ås.
Detta med bidragsbelopp fastställt enligt nämndens beslut 2014-12-18
(Dnr BSN/163/2014).
Efter ansökan och prövning kan även tilläggsbelopp för elever som läser svenska som
andraspråk, elever som har modersmålsundervisning eller studiehandledning på
modersmålet, elever med omfattande behov som innebär extraordinära kostnader komma
att beviljas.
Vill ni överklaga Barn- och skolnämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i
Västernorrlands län och besvära er över beslutet.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun.
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni
begär.
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun inom
tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
___________
Ärendebeskrivning

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av
god kvalitet. Erbjudandet ska omfatta ett allsidigt urval av nationella program och
inriktningar i såväl kommunala som fristående gymnasieskolor.
Varje huvudman för en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt
till den sökta utbildningen i gymnasieskolan. Undantag är elev till yrkesintroduktion,
individuellt alternativ och språkintroduktion enligt Skollagen (2010:800) 17 kap 29 § där
mottagande sker endast efter överenskommelse mellan huvudmannen för friskolan och
elevens hemkommun.
Om utbildningen anordnas av annan än hemkommunen ska, enligt skollagens 16 kap 52 §,
hemkommunen lämna bidrag för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som
hemkommunen var skyldig att erbjuda behörig elev utbildning på nationella program vid
den tidpunkt när utbildningen påbörjades.
Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

33(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 101, forts

Grundbeloppen ska, enligt 16 kap 53§, 17 kap 32§ och 19 kap 23 §, avse ersättning för
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
 måltider
 administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
 mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
 lokalkostnader

Tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas
modersmålsundervisning kan beviljas efter ansökan och prövning (Skollagen (2010:800)
16 kap 54§, 17 kap 34 § och 19 kap 27 §).
För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar som
hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller inriktningen.
För utbildning på särskilda varianter och för sådan utbildning som omfattas av
skollagens16 kap § 13, ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i
varje särskilt fall av Statens skolverk.
Enligt förordningen om fristående skolor (SFS 2010:803) 4 kap 2§ får kommuner som
under löpande budgetår minskar bidrag till verksamheter i egen regi även minska bidragen
till enskild verksamhet i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under
budgetåret minskas. Tillägget gäller från och med 2011-01-01. Tidigare har endast
eventuella höjningar av bidraget kunna göras.
Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.

Förvaltningens redogörelse

Bidragsbeloppen för 2015 är beräknade utifrån budgetram och elevantal i kommunens
egna gymnasie- och gymnasiesärskoleverksamheter. Detta innebär att bidragsbeloppet är
beräknat enligt samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
verksamhet som bedrivs i egen kommunal regi.
I fastställt bidragsbelopp ingår:
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

34(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 101, forts





måltider
administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
lokalkostnader

Beslutsunderlag





Förvaltningsyttrande Bidragsbelopp till Dille Gård AB 2015, daterat 2014-11-27
Förvaltningsyttrande, Bidragsbelopp 2015, daterat 2014-11-27
Bidragsbelopp till fristående verksamheter 2015 (per elev, helår) kr gymnasieskola
och gymnasiesärskola, daterat 2014-11-27
_________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

35(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 102

Dnr BSN/182/2014(4.2)

Bidragsbelopp 2015, Edinit AB
Beslut

Nämnden beslutar att fastställa bidragsbelopp till Edinit AB, Box 237, 162 13 Vällingby.
Detta med bidragsbelopp fastställt enligt nämndens beslut 2014-12-18 (Dnr
BSN/163/2014).
Efter ansökan och prövning kan även tilläggsbelopp för elever som läser svenska som
andraspråk, elever som har modersmålsundervisning eller studiehandledning på
modersmålet, elever med omfattande behov som innebär extraordinära kostnader komma
att beviljas.
Vill ni överklaga Barn- och skolnämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i
Västernorrlands län och besvära er över beslutet.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun.
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni
begär.
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun inom
tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
___________
Ärendebeskrivning

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av
god kvalitet. Erbjudandet ska omfatta ett allsidigt urval av nationella program och
inriktningar i såväl kommunala som fristående gymnasieskolor.
Varje huvudman för en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt
till den sökta utbildningen i gymnasieskolan. Undantag är elev till yrkesintroduktion,
individuellt alternativ och språkintroduktion enligt Skollagen (2010:800) 17 kap 29 § där
mottagande sker endast efter överenskommelse mellan huvudmannen för friskolan och
elevens hemkommun.
Om utbildningen anordnas av annan än hemkommunen ska, enligt skollagens 16 kap 52 §,
hemkommunen lämna bidrag för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som
hemkommunen var skyldig att erbjuda behörig elev utbildning på nationella program vid
den tidpunkt när utbildningen påbörjades.
Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

36(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 102, forts.

Grundbeloppen ska, enligt 16 kap 53§, 17 kap 32§ och 19 kap 23 §, avse ersättning för
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
 måltider
 administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
 mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
 lokalkostnader

Tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas
modersmålsundervisning kan beviljas efter ansökan och prövning (Skollagen (2010:800)
16 kap 54§, 17 kap 34 § och 19 kap 27 §).
För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar som
hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller inriktningen.
För utbildning på särskilda varianter och för sådan utbildning som omfattas av
skollagens16 kap § 13, ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i
varje särskilt fall av Statens skolverk.
Enligt förordningen om fristående skolor (SFS 2010:803) 4 kap 2§ får kommuner som
under löpande budgetår minskar bidrag till verksamheter i egen regi även minska bidragen
till enskild verksamhet i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under
budgetåret minskas. Tillägget gäller från och med 2011-01-01. Tidigare har endast
eventuella höjningar av bidraget kunna göras.
Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.

Förvaltningens redogörelse

Bidragsbeloppen för 2015 är beräknade utifrån budgetram och elevantal i kommunens
egna gymnasie- och gymnasiesärskoleverksamheter. Detta innebär att bidragsbeloppet är
beräknat enligt samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
verksamhet som bedrivs i egen kommunal regi.
I fastställt bidragsbelopp ingår:
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

37(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 102, forts.





måltider
administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
lokalkostnader

Beslutsunderlag





Förvaltningsyttrande Bidragsbelopp till Edinit AB 2015, daterat 2014-11-27
Förvaltningsyttrande, Bidragsbelopp 2015, daterat 2014-11-27
Bidragsbelopp till fristående verksamheter 2015 (per elev, helår) kr gymnasieskola
och gymnasiesärskola, daterat 2014-11-27

_________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

38(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 103

Dnr BSN/184/2014(4.2)

Bidragsbelopp 2015, Honesta Skolutveckling AB
Beslut

Nämnden beslutar att fastställa bidragsbelopp till Honesta Skolutveckling AB, Torggatan
9, 852 32 Sundsvall. Detta med belopp enligt nedan princip, vilket innebär att Honesta, för
de program som Sundsvall kommun erbjuder, kommer att ersättas med Sundsvall
kommuns fastställda bidragsbelopp för 2015.
Speciellt kring gymnasieutbildningar vid fristående skolor i Västernorrland
Vad gäller gymnasieutbildningar vid fristående skolor som är belägna inom en av de
samverkande kommunernas (Sollefteå, Kramfors, Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall
och Ånge) geografiska gränser, tillämpar Sollefteå kommun nedan principer:
d) Lägeskommunens pris
Lägeskommunens pris tillämpas om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun
som har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det
belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.
e) Medelvärde i samverkansområdet
Medelvärdet i samverkansområdet tillämpas för ett program om den fristående
gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet i sin
egen gymnasieskola. Då ersätts en fristående skola med medelvärdet av det pris som
gäller för det aktuella programmet i samverkansområdet som helhet.
f) Riksprislistan
Riksprislistan tillämpas när programmet inte finns i någon av samverkansområdets
kommuner. Då ersätts en fristående skola med det belopp som gäller enligt riksprislistan.
Efter ansökan och prövning kan även tilläggsbelopp för elever som läser svenska som
andraspråk, elever som har modersmålsundervisning eller studiehandledning på
modersmålet, elever med omfattande behov som innebär extraordinära kostnader komma
att beviljas.
Vill ni överklaga Barn- och skolnämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i
Västernorrlands län och besvära er över beslutet.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun.
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni
begär.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

39(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 103, forts

Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun inom
tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
___________
Ärendebeskrivning

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av
god kvalitet. Erbjudandet ska omfatta ett allsidigt urval av nationella program och
inriktningar i såväl kommunala som fristående gymnasieskolor.
Varje huvudman för en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt
till den sökta utbildningen i gymnasieskolan. Undantag är elev till yrkesintroduktion,
individuellt alternativ och språkintroduktion enligt Skollagen (2010:800) 17 kap 29 § där
mottagande sker endast efter överenskommelse mellan huvudmannen för friskolan och
elevens hemkommun.
Om utbildningen anordnas av annan än hemkommunen ska, enligt skollagens 16 kap 52 §,
hemkommunen lämna bidrag för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som
hemkommunen var skyldig att erbjuda behörig elev utbildning på nationella program vid
den tidpunkt när utbildningen påbörjades.
Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.
Grundbeloppen ska, enligt 16 kap 53§, 17 kap 32§ och 19 kap 23 §, avse ersättning för
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
 måltider
 administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
 mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
 lokalkostnader

Tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas
modersmålsundervisning kan beviljas efter ansökan och prövning (Skollagen (2010:800)
16 kap 54§, 17 kap 34 § och 19 kap 27 §).
För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar som
hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller inriktningen.
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

40(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 103, forts
För utbildning på särskilda varianter och för sådan utbildning som omfattas av
skollagens16 kap § 13, ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i
varje särskilt fall av Statens skolverk.
Enligt förordningen om fristående skolor (SFS 2010:803) 4 kap 2§ får kommuner som
under löpande budgetår minskar bidrag till verksamheter i egen regi även minska bidragen
till enskild verksamhet i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under
budgetåret minskas. Tillägget gäller från och med 2011-01-01. Tidigare har endast
eventuella höjningar av bidraget kunna göras.
Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.

Förvaltningens redogörelse

Bidragsbeloppen för 2015 är beräknade utifrån budgetram och elevantal i kommunens
egna gymnasie- och gymnasiesärskoleverksamheter. Detta innebär att bidragsbeloppet är
beräknat enligt samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
verksamhet som bedrivs i egen kommunal regi.
I fastställt bidragsbelopp ingår:
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
 måltider
 administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
 mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
 lokalkostnader
Beslutsunderlag



Förvaltningsyttrande Bidragsbelopp till Honesta Skolutveckling AB, daterat 201411-27
__________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

41(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 104

Dnr BSN/185/2014(4.2)

Bidragsbelopp 2015, Jensen Education College AB
Beslut

Nämnden beslutar att fastställa bidragsbelopp till Jensen Education College AB, Box 111
24, 100 61 Stockholm. Detta med bidragsbelopp fastställt enligt nämndens beslut 2014-1218 (Dnr BSN/163/2014).
Efter ansökan och prövning kan även tilläggsbelopp för elever som läser svenska som
andraspråk, elever som har modersmålsundervisning eller studiehandledning på
modersmålet, elever med omfattande behov som innebär extraordinära kostnader komma
att beviljas.
Vill ni överklaga Barn- och skolnämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i
Västernorrlands län och besvära er över beslutet.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun.
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni
begär.
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun inom
tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
___________
Ärendebeskrivning

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av
god kvalitet. Erbjudandet ska omfatta ett allsidigt urval av nationella program och
inriktningar i såväl kommunala som fristående gymnasieskolor.
Varje huvudman för en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt
till den sökta utbildningen i gymnasieskolan. Undantag är elev till yrkesintroduktion,
individuellt alternativ och språkintroduktion enligt Skollagen (2010:800) 17 kap 29 § där
mottagande sker endast efter överenskommelse mellan huvudmannen för friskolan och
elevens hemkommun.
Om utbildningen anordnas av annan än hemkommunen ska, enligt skollagens 16 kap 52 §,
hemkommunen lämna bidrag för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som
hemkommunen var skyldig att erbjuda behörig elev utbildning på nationella program vid
den tidpunkt när utbildningen påbörjades.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

42(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 104, forts

Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.
Grundbeloppen ska, enligt 16 kap 53§, 17 kap 32§ och 19 kap 23 §, avse ersättning för
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
 måltider
 administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
 mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
 lokalkostnader

Tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas
modersmålsundervisning kan beviljas efter ansökan och prövning (Skollagen (2010:800)
16 kap 54§, 17 kap 34 § och 19 kap 27 §).
För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar som
hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller inriktningen.
För utbildning på särskilda varianter och för sådan utbildning som omfattas av
skollagens16 kap § 13, ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i
varje särskilt fall av Statens skolverk.
Enligt förordningen om fristående skolor (SFS 2010:803) 4 kap 2§ får kommuner som
under löpande budgetår minskar bidrag till verksamheter i egen regi även minska bidragen
till enskild verksamhet i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under
budgetåret minskas. Tillägget gäller från och med 2011-01-01. Tidigare har endast
eventuella höjningar av bidraget kunna göras.
Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.

Förvaltningens redogörelse

Bidragsbeloppen för 2015 är beräknade utifrån budgetram och elevantal i kommunens
egna gymnasie- och gymnasiesärskoleverksamheter. Detta innebär att bidragsbeloppet är
beräknat enligt samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
verksamhet som bedrivs i egen kommunal regi.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

43(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 104, forts

I fastställt bidragsbelopp ingår:
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
 måltider
 administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
 mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
 lokalkostnader

Beslutsunderlag



Förvaltningsyttrande Bidragsbelopp till Jensen Education AB 2015, daterat 201411-27
 Förvaltningsyttrande, Bidragsbelopp 2015, daterat 2014-11-27
 Bidragsbelopp till fristående verksamheter 2015 (per elev, helår) kr gymnasieskola
och gymnasiesärskola, daterat 2014-11-27
_________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

44(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 105

Dnr BSN/186/2014(4.2)

Bidragsbelopp 2015, Kulturama Gymnasium AB
Beslut

Nämnden beslutar att fastställa bidragsbelopp till Kulturama Gymnasium, Box 19193, 104
32 Stockholm. Detta med bidragsbelopp fastställt enligt nämndens beslut 2014-12-18 (Dnr
BSN/163/2014).
Efter ansökan och prövning kan även tilläggsbelopp för elever som läser svenska som
andraspråk, elever som har modersmålsundervisning eller studiehandledning på
modersmålet, elever med omfattande behov som innebär extraordinära kostnader komma
att beviljas.
Vill ni överklaga Barn- och skolnämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i
Västernorrlands län och besvära er över beslutet.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun.
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni
begär.
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun inom
tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
___________
Ärendebeskrivning

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av
god kvalitet. Erbjudandet ska omfatta ett allsidigt urval av nationella program och
inriktningar i såväl kommunala som fristående gymnasieskolor.
Varje huvudman för en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt
till den sökta utbildningen i gymnasieskolan. Undantag är elev till yrkesintroduktion,
individuellt alternativ och språkintroduktion enligt Skollagen (2010:800) 17 kap 29 § där
mottagande sker endast efter överenskommelse mellan huvudmannen för friskolan och
elevens hemkommun.
Om utbildningen anordnas av annan än hemkommunen ska, enligt skollagens 16 kap 52 §,
hemkommunen lämna bidrag för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som
hemkommunen var skyldig att erbjuda behörig elev utbildning på nationella program vid
den tidpunkt när utbildningen påbörjades.
Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

45(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 105, forts.

Grundbeloppen ska, enligt 16 kap 53§, 17 kap 32§ och 19 kap 23 §, avse ersättning för
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
 måltider
 administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
 mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
 lokalkostnader

Tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas
modersmålsundervisning kan beviljas efter ansökan och prövning (Skollagen (2010:800)
16 kap 54§, 17 kap 34 § och 19 kap 27 §).
För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar som
hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller inriktningen.
För utbildning på särskilda varianter och för sådan utbildning som omfattas av
skollagens16 kap § 13, ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i
varje särskilt fall av Statens skolverk.
Enligt förordningen om fristående skolor (SFS 2010:803) 4 kap 2§ får kommuner som
under löpande budgetår minskar bidrag till verksamheter i egen regi även minska bidragen
till enskild verksamhet i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under
budgetåret minskas. Tillägget gäller från och med 2011-01-01. Tidigare har endast
eventuella höjningar av bidraget kunna göras.
Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.

Förvaltningens redogörelse
Bidragsbeloppen för 2015 är beräknade utifrån budgetram och elevantal i kommunens
egna gymnasie- och gymnasiesärskoleverksamheter. Detta innebär att bidragsbeloppet är
beräknat enligt samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
verksamhet som bedrivs i egen kommunal regi.
I fastställt bidragsbelopp ingår:
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

46(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 105, forts





måltider
administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
lokalkostnader

Beslutsunderlag
 Förvaltningsyttrande Bidragsbelopp till Kulturama, daterat 2014-11-27
 Förvaltningsyttrande, Bidragsbelopp 2015, daterat 2014-11-27
 Bidragsbelopp till fristående verksamheter 2015 (per elev, helår) kr gymnasieskola
och gymnasiesärskola, daterat 2014-11-27
_________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

47(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 106

Dnr BSN/187/2014(4.2)

Bidragsbelopp 2015, Mikael EliasGymnasium AB
Beslut

Nämnden beslutar att fastställa bidragsbelopp till Mikael Elias Gymnasium AB, Box 213,
101 24 Stockholm. Detta med bidragsbelopp fastställt enligt nämndens beslut 2014-12-18
(Dnr BSN/163/2014).
Efter ansökan och prövning kan även tilläggsbelopp för elever som läser svenska som
andraspråk, elever som har modersmålsundervisning eller studiehandledning på
modersmålet, elever med omfattande behov som innebär extraordinära kostnader komma
att beviljas.
Vill ni överklaga Barn- och skolnämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i
Västernorrlands län och besvära er över beslutet.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun.
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni
begär.
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun inom
tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
___________
Ärendebeskrivning

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av
god kvalitet. Erbjudandet ska omfatta ett allsidigt urval av nationella program och
inriktningar i såväl kommunala som fristående gymnasieskolor.
Varje huvudman för en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt
till den sökta utbildningen i gymnasieskolan. Undantag är elev till yrkesintroduktion,
individuellt alternativ och språkintroduktion enligt Skollagen (2010:800) 17 kap 29 § där
mottagande sker endast efter överenskommelse mellan huvudmannen för friskolan och
elevens hemkommun.
Om utbildningen anordnas av annan än hemkommunen ska, enligt skollagens 16 kap 52 §,
hemkommunen lämna bidrag för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som
hemkommunen var skyldig att erbjuda behörig elev utbildning på nationella program vid
den tidpunkt när utbildningen påbörjades.
Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

48(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 106, forts-

Grundbeloppen ska, enligt 16 kap 53§, 17 kap 32§ och 19 kap 23 §, avse ersättning för
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
 måltider
 administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
 mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
 lokalkostnader

Tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas
modersmålsundervisning kan beviljas efter ansökan och prövning (Skollagen (2010:800)
16 kap 54§, 17 kap 34 § och 19 kap 27 §).
För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar som
hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller inriktningen.
För utbildning på särskilda varianter och för sådan utbildning som omfattas av
skollagens16 kap § 13, ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i
varje särskilt fall av Statens skolverk.
Enligt förordningen om fristående skolor (SFS 2010:803) 4 kap 2§ får kommuner som
under löpande budgetår minskar bidrag till verksamheter i egen regi även minska bidragen
till enskild verksamhet i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under
budgetåret minskas. Tillägget gäller från och med 2011-01-01. Tidigare har endast
eventuella höjningar av bidraget kunna göras.
Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.

Förvaltningens redogörelse

Bidragsbeloppen för 2015 är beräknade utifrån budgetram och elevantal i kommunens
egna gymnasie- och gymnasiesärskoleverksamheter. Detta innebär att bidragsbeloppet är
beräknat enligt samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
verksamhet som bedrivs i egen kommunal regi.
I fastställt bidragsbelopp ingår:
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

49(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 106, forts





måltider
administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
lokalkostnader

Beslutsunderlag
 Förvaltningsyttrande Bidragsbelopp till Mikael Elias Gymnasium AB 2015, daterat
2014-11-27
 Förvaltningsyttrande, Bidragsbelopp 2015, daterat 2013-12-2014-11-27
 Bidragsbelopp till fristående verksamheter 2015 (per elev, helår) kr gymnasieskola
och gymnasiesärskola, daterat 2014-11-27
_________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

50(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 107

Dnr BSN/188/2014(4.2)

Bidragsbelopp 2015, Nordvik Höga Kusten Kompetens AB
Beslut

Nämnden beslutar att fastställa bidragsbelopp till Nordvik Höga Kusten Kompetens AB,
Nordvik 108, 872 98 Noraström. Detta med bidragsbelopp enligt Riksprislistan 2015.
Efter ansökan och prövning kan även tilläggsbelopp för elever som läser svenska som
andraspråk, elever som har modersmålsundervisning eller studiehandledning på
modersmålet, elever med omfattande behov som innebär extraordinära kostnader komma
att beviljas.
Vill ni överklaga Barn- och skolnämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i
Västernorrlands län och besvära er över beslutet.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun.
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni
begär.
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun inom
tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
___________
Ärendebeskrivning

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av
god kvalitet. Erbjudandet ska omfatta ett allsidigt urval av nationella program och
inriktningar i såväl kommunala som fristående gymnasieskolor.
Varje huvudman för en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt
till den sökta utbildningen i gymnasieskolan. Undantag är elev till yrkesintroduktion,
individuellt alternativ och språkintroduktion enligt Skollagen (2010:800) 17 kap 29 § där
mottagande sker endast efter överenskommelse mellan huvudmannen för friskolan och
elevens hemkommun.
Om utbildningen anordnas av annan än hemkommunen ska, enligt skollagens 16 kap 52 §,
hemkommunen lämna bidrag för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som
hemkommunen var skyldig att erbjuda behörig elev utbildning på nationella program vid
den tidpunkt när utbildningen påbörjades.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

51(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 107, forts.

Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.
Grundbeloppen ska, enligt 16 kap 53§, 17 kap 32§ och 19 kap 23 §, avse ersättning för
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
 måltider
 administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
 mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
 lokalkostnader

Tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas
modersmålsundervisning kan beviljas efter ansökan och prövning (Skollagen (2010:800)
16 kap 54§, 17 kap 34 § och 19 kap 27 §).
För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar som
hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller inriktningen.
För utbildning på särskilda varianter och för sådan utbildning som omfattas av
skollagens16 kap § 13, ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i
varje särskilt fall av Statens skolverk.
Enligt förordningen om fristående skolor (SFS 2010:803) 4 kap 2§ får kommuner som
under löpande budgetår minskar bidrag till verksamheter i egen regi även minska bidragen
till enskild verksamhet i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under
budgetåret minskas. Tillägget gäller från och med 2011-01-01. Tidigare har endast
eventuella höjningar av bidraget kunna göras.
Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.

Beslutsunderlag



Förvaltningsyttrande Bidragsbelopp till Nordvik Höga Kusten Kompetens AB,
daterat 2014-11-27
__________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

52(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 108

Dnr BSN/189/2014(4.2)

Bidragsbelopp 2015, Norrlidens Kunskapscentrum AB
Beslut

Nämnden beslutar att fastställa bidragsbelopp till Norrlidens kunskapscentrum AB,
Kungsvägen 21, 856 40 Sundsvall. Detta med belopp enligt nedan princip, vilket innebär
att Norrliden, för de program som Sundsvall kommun erbjuder, kommer att ersättas med
Sundsvall kommuns fastställda bidragsbelopp för 2015.
Speciellt kring gymnasieutbildningar vid fristående skolor i Västernorrland
Vad gäller gymnasieutbildningar vid fristående skolor som är belägna inom en av de
samverkande kommunernas (Sollefteå, Kramfors, Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall
och Ånge) geografiska gränser, tillämpar Sollefteå kommun nedan principer:
g) Lägeskommunens pris
Lägeskommunens pris tillämpas om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun
som har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det
belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.
h) Medelvärde i samverkansområdet
Medelvärdet i samverkansområdet tillämpas för ett program om den fristående
gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet i sin
egen gymnasieskola. Då ersätts en fristående skola med medelvärdet av det pris som
gäller för det aktuella programmet i samverkansområdet som helhet.
i) Riksprislistan
Riksprislistan tillämpas när programmet inte finns i någon av samverkansområdets
kommuner. Då ersätts en fristående skola med det belopp som gäller enligt riksprislistan.
Efter ansökan och prövning kan även tilläggsbelopp för elever som läser svenska som
andraspråk, elever som har modersmålsundervisning eller studiehandledning på
modersmålet, elever med omfattande behov som innebär extraordinära kostnader komma
att beviljas.
Vill ni överklaga Barn- och skolnämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i
Västernorrlands län och besvära er över beslutet.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun.
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni
begär.
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun inom
tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

53(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 108, forts.

Ärendebeskrivning

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av
god kvalitet. Erbjudandet ska omfatta ett allsidigt urval av nationella program och
inriktningar i såväl kommunala som fristående gymnasieskolor.
Varje huvudman för en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt
till den sökta utbildningen i gymnasieskolan. Undantag är elev till yrkesintroduktion,
individuellt alternativ och språkintroduktion enligt Skollagen (2010:800) 17 kap 29 § där
mottagande sker endast efter överenskommelse mellan huvudmannen för friskolan och
elevens hemkommun.
Om utbildningen anordnas av annan än hemkommunen ska, enligt skollagens 16 kap 52 §,
hemkommunen lämna bidrag för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som
hemkommunen var skyldig att erbjuda behörig elev utbildning på nationella program vid
den tidpunkt när utbildningen påbörjades.
Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.
Grundbeloppen ska, enligt 16 kap 53§, 17 kap 32§ och 19 kap 23 §, avse ersättning för
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
 måltider
 administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
 mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
 lokalkostnader

Tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas
modersmålsundervisning kan beviljas efter ansökan och prövning (Skollagen (2010:800)
16 kap 54§, 17 kap 34 § och 19 kap 27 §).
För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar som
hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller inriktningen.
För utbildning på särskilda varianter och för sådan utbildning som omfattas av
skollagens16 kap § 13, ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i
varje särskilt fall av Statens skolverk.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

54(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 108, forts.
Enligt förordningen om fristående skolor (SFS 2010:803) 4 kap 2§ får kommuner som
under löpande budgetår minskar bidrag till verksamheter i egen regi även minska bidragen
till enskild verksamhet i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under
budgetåret minskas. Tillägget gäller från och med 2011-01-01. Tidigare har endast
eventuella höjningar av bidraget kunna göras.
Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.

Förvaltningens redogörelse

Bidragsbeloppen för 2015 är beräknade utifrån budgetram och elevantal i kommunens
egna gymnasie- och gymnasiesärskoleverksamheter. Detta innebär att bidragsbeloppet är
beräknat enligt samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
verksamhet som bedrivs i egen kommunal regi.
I fastställt bidragsbelopp ingår:
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
 måltider
 administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
 mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
 lokalkostnader
Beslutsunderlag



Förvaltningsyttrande Bidragsbelopp till Norrliden kunskapscentrum AB, daterat
2014-11-27
_________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

55(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 109

Dnr BSN/190/2014(4.2)

Bidragsbelopp 2015, Nordens Teknikerinstitut AB (NTI)
Beslut

Nämnden beslutar att fastställa bidragsbelopp till Norrlidens kunskapscentrum AB,
Kungsvägen 21, 856 40 Sundsvall. Detta med belopp enligt nedan princip, vilket innebär
att Norrliden, för de program som Sundsvall kommun erbjuder, kommer att ersättas med
Sundsvall kommuns fastställda bidragsbelopp för 2015.
Speciellt kring gymnasieutbildningar vid fristående skolor i Västernorrland
Vad gäller gymnasieutbildningar vid fristående skolor som är belägna inom en av de
samverkande kommunernas (Sollefteå, Kramfors, Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall
och Ånge) geografiska gränser, tillämpar Sollefteå kommun nedan principer:
j) Lägeskommunens pris
Lägeskommunens pris tillämpas om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun
som har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det
belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.
k) Medelvärde i samverkansområdet
Medelvärdet i samverkansområdet tillämpas för ett program om den fristående
gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet i sin
egen gymnasieskola. Då ersätts en fristående skola med medelvärdet av det pris som
gäller för det aktuella programmet i samverkansområdet som helhet.
l) Riksprislistan
Riksprislistan tillämpas när programmet inte finns i någon av samverkansområdets
kommuner. Då ersätts en fristående skola med det belopp som gäller enligt riksprislistan.
Efter ansökan och prövning kan även tilläggsbelopp för elever som läser svenska som
andraspråk, elever som har modersmålsundervisning eller studiehandledning på
modersmålet, elever med omfattande behov som innebär extraordinära kostnader komma
att beviljas.
Vill ni överklaga Barn- och skolnämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i
Västernorrlands län och besvära er över beslutet.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun.
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni
begär.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

56(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 109, forts.

Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun inom
tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
___________
Ärendebeskrivning

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av
god kvalitet. Erbjudandet ska omfatta ett allsidigt urval av nationella program och
inriktningar i såväl kommunala som fristående gymnasieskolor.
Varje huvudman för en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt
till den sökta utbildningen i gymnasieskolan. Undantag är elev till yrkesintroduktion,
individuellt alternativ och språkintroduktion enligt Skollagen (2010:800) 17 kap 29 § där
mottagande sker endast efter överenskommelse mellan huvudmannen för friskolan och
elevens hemkommun.
Om utbildningen anordnas av annan än hemkommunen ska, enligt skollagens 16 kap 52 §,
hemkommunen lämna bidrag för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som
hemkommunen var skyldig att erbjuda behörig elev utbildning på nationella program vid
den tidpunkt när utbildningen påbörjades.
Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.
Grundbeloppen ska, enligt 16 kap 53§, 17 kap 32§ och 19 kap 23 §, avse ersättning för
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
 måltider
 administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
 mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
 lokalkostnader

Tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas
modersmålsundervisning kan beviljas efter ansökan och prövning (Skollagen (2010:800)
16 kap 54§, 17 kap 34 § och 19 kap 27 §).
För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar som
hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller inriktningen.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

57(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 109, forts.

För utbildning på särskilda varianter och för sådan utbildning som omfattas av
skollagens16 kap § 13, ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i
varje särskilt fall av Statens skolverk.
Enligt förordningen om fristående skolor (SFS 2010:803) 4 kap 2§ får kommuner som
under löpande budgetår minskar bidrag till verksamheter i egen regi även minska bidragen
till enskild verksamhet i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under
budgetåret minskas. Tillägget gäller från och med 2011-01-01. Tidigare har endast
eventuella höjningar av bidraget kunna göras.
Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.

Förvaltningens redogörelse

Bidragsbeloppen för 2015 är beräknade utifrån budgetram och elevantal i kommunens
egna gymnasie- och gymnasiesärskoleverksamheter. Detta innebär att bidragsbeloppet är
beräknat enligt samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
verksamhet som bedrivs i egen kommunal regi.
I fastställt bidragsbelopp ingår:
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
 måltider
 administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
 mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
 lokalkostnader

Beslutsunderlag



Förvaltningsyttrande Bidragsbelopp till Norrliden kunskapscentrum AB, daterat
2014-11-27
_________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

58(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 110

Dnr BSN/191/2014(4.2)

Bidragsbelopp 2015, Praktiska Göteborg AB
Beslut

Nämnden beslutar att fastställa bidragsbelopp till Praktiska Sverige AB, Box 5164, 402 26
Göteborg. Detta med bidragsbelopp fastställt enligt nämndens beslut 2014-12-18 (Dnr
BSN/163/2014).
Efter ansökan och prövning kan även tilläggsbelopp för elever som läser svenska som
andraspråk, elever som har modersmålsundervisning eller studiehandledning på
modersmålet, elever med omfattande behov som innebär extraordinära kostnader komma
att beviljas.
Vill ni överklaga Barn- och skolnämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i
Västernorrlands län och besvära er över beslutet.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun.
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni
begär.
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun inom
tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
___________
Ärendebeskrivning

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av
god kvalitet. Erbjudandet ska omfatta ett allsidigt urval av nationella program och
inriktningar i såväl kommunala som fristående gymnasieskolor.
Varje huvudman för en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt
till den sökta utbildningen i gymnasieskolan. Undantag är elev till yrkesintroduktion,
individuellt alternativ och språkintroduktion enligt Skollagen (2010:800) 17 kap 29 § där
mottagande sker endast efter överenskommelse mellan huvudmannen för friskolan och
elevens hemkommun.
Om utbildningen anordnas av annan än hemkommunen ska, enligt skollagens 16 kap 52 §,
hemkommunen lämna bidrag för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som
hemkommunen var skyldig att erbjuda behörig elev utbildning på nationella program vid
den tidpunkt när utbildningen påbörjades.
Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

59(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 110, forts.

Grundbeloppen ska, enligt 16 kap 53§, 17 kap 32§ och 19 kap 23 §, avse ersättning för
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
 måltider
 administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
 mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
 lokalkostnader

Tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas
modersmålsundervisning kan beviljas efter ansökan och prövning (Skollagen (2010:800)
16 kap 54§, 17 kap 34 § och 19 kap 27 §).
För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar som
hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller inriktningen.
För utbildning på särskilda varianter och för sådan utbildning som omfattas av
skollagens16 kap § 13, ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i
varje särskilt fall av Statens skolverk.
Enligt förordningen om fristående skolor (SFS 2010:803) 4 kap 2§ får kommuner som
under löpande budgetår minskar bidrag till verksamheter i egen regi även minska bidragen
till enskild verksamhet i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under
budgetåret minskas. Tillägget gäller från och med 2011-01-01. Tidigare har endast
eventuella höjningar av bidraget kunna göras.
Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.

Förvaltningens redogörelse

Bidragsbeloppen för 2014 är beräknade utifrån budgetram och elevantal i kommunens
egna gymnasie- och gymnasiesärskoleverksamheter. Detta innebär att bidragsbeloppet är
beräknat enligt samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
verksamhet som bedrivs i egen kommunal regi.
I fastställt bidragsbelopp ingår:
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

60(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 110, forts.





måltider
administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
lokalkostnader

Beslutsunderlag



Förvaltningsyttrande Bidragsbelopp till Praktiska Sverige AB Göteborg, daterat
2014-11-27
 Förvaltningsyttrande, Bidragsbelopp 2014, daterat 2014-11-27
 Bidragsbelopp till fristående verksamheter 2014 (per elev, helår) kr gymnasieskola
och gymnasiesärskola, daterat 2014-11-27
_________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

61(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 111

Dnr BSN/192/2014(4.2)

Bidragsbelopp 2015, Salvare Eduvation AB(APWE)
Beslut

Nämnden beslutar Förvaltningen föreslår nämnden att fastställa bidragsbelopp till Salvare
Education AB (AWPE), Småbovägen 3A, 840 13 Torpshammar. Detta med belopp enligt
nedan princip, vilket innebär att Salvare, för de program som Ånge kommun erbjuder,
kommer att ersättas med Ånge kommuns fastställda bidragsbelopp för 2015.
Speciellt kring gymnasieutbildningar vid fristående skolor i Västernorrland
Vad gäller gymnasieutbildningar vid fristående skolor som är belägna inom en av de
samverkande kommunernas (Sollefteå, Kramfors, Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall
och Ånge) geografiska gränser, tillämpar Sollefteå kommun nedan principer:
m) Lägeskommunens pris
Lägeskommunens pris tillämpas om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun
som har det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det
belopp som gäller i den aktuella lägeskommunen.
n) Medelvärde i samverkansområdet
Medelvärdet i samverkansområdet tillämpas för ett program om den fristående
gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har det aktuella gymnasieprogrammet i sin
egen gymnasieskola. Då ersätts en fristående skola med medelvärdet av det pris som
gäller för det aktuella programmet i samverkansområdet som helhet.
o) Riksprislistan
Riksprislistan tillämpas när programmet inte finns i någon av samverkansområdets
kommuner. Då ersätts en fristående skola med det belopp som gäller enligt riksprislistan.
Efter ansökan och prövning kan även tilläggsbelopp för elever som läser svenska som
andraspråk, elever som har modersmålsundervisning eller studiehandledning på
modersmålet, elever med omfattande behov som innebär extraordinära kostnader komma
att beviljas.
Vill ni överklaga Barn- och skolnämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i
Västernorrlands län och besvära er över beslutet.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun.
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni
begär.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

62(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 111, forts.

Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun inom
tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
___________
Ärendebeskrivning

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av
god kvalitet. Erbjudandet ska omfatta ett allsidigt urval av nationella program och
inriktningar i såväl kommunala som fristående gymnasieskolor.
Varje huvudman för en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt
till den sökta utbildningen i gymnasieskolan. Undantag är elev till yrkesintroduktion,
individuellt alternativ och språkintroduktion enligt Skollagen (2010:800) 17 kap 29 § där
mottagande sker endast efter överenskommelse mellan huvudmannen för friskolan och
elevens hemkommun.
Om utbildningen anordnas av annan än hemkommunen ska, enligt skollagens 16 kap 52 §,
hemkommunen lämna bidrag för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som
hemkommunen var skyldig att erbjuda behörig elev utbildning på nationella program vid
den tidpunkt när utbildningen påbörjades.
Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.
Grundbeloppen ska, enligt 16 kap 53§, 17 kap 32§ och 19 kap 23 §, avse ersättning för
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
 måltider
 administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
 mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
 lokalkostnader

Tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas
modersmålsundervisning kan beviljas efter ansökan och prövning (Skollagen (2010:800)
16 kap 54§, 17 kap 34 § och 19 kap 27 §).
För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar som
hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller inriktningen.
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

63(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 111, forts.

För utbildning på särskilda varianter och för sådan utbildning som omfattas av
skollagens16 kap § 13, ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i
varje särskilt fall av Statens skolverk.
Enligt förordningen om fristående skolor (SFS 2010:803) 4 kap 2§ får kommuner som
under löpande budgetår minskar bidrag till verksamheter i egen regi även minska bidragen
till enskild verksamhet i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under
budgetåret minskas. Tillägget gäller från och med 2011-01-01. Tidigare har endast
eventuella höjningar av bidraget kunna göras.
Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.

Förvaltningens redogörelse

Bidragsbeloppen för 2015 är beräknade utifrån budgetram och elevantal i kommunens
egna gymnasie- och gymnasiesärskoleverksamheter. Detta innebär att bidragsbeloppet är
beräknat enligt samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
verksamhet som bedrivs i egen kommunal regi.
I fastställt bidragsbelopp ingår:
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
 måltider
 administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
 mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
 lokalkostnader

Beslutsunderlag



Förvaltningsyttrande Bidragsbelopp till Salvare Education AB (AWPE) 2015,
daterat 2014-11-27
_________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

64(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 112

Dnr BSN/183/2014(4.2)

Bidragsbelopp 2015, Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset
Beslut

Nämnden beslutar att fastställa bidragsbelopp till Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset, Box
92022, 120 06 Stockholm. Detta med bidragsbelopp fastställt enligt nämndens beslut
2014-12-18 (Dnr BSN/163/2014).
Efter ansökan och prövning kan även tilläggsbelopp för elever som läser svenska som
andraspråk, elever som har modersmålsundervisning eller studiehandledning på
modersmålet, elever med omfattande behov som innebär extraordinära kostnader komma
att beviljas.
Vill ni överklaga Barn- och skolnämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i
Västernorrlands län och besvära er över beslutet.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun.
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni
begär.
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun inom
tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
___________
Ärendebeskrivning

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av
god kvalitet. Erbjudandet ska omfatta ett allsidigt urval av nationella program och
inriktningar i såväl kommunala som fristående gymnasieskolor.
Varje huvudman för en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt
till den sökta utbildningen i gymnasieskolan. Undantag är elev till yrkesintroduktion,
individuellt alternativ och språkintroduktion enligt Skollagen (2010:800) 17 kap 29 § där
mottagande sker endast efter överenskommelse mellan huvudmannen för friskolan och
elevens hemkommun.
Om utbildningen anordnas av annan än hemkommunen ska, enligt skollagens 16 kap 52 §,
hemkommunen lämna bidrag för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som
hemkommunen var skyldig att erbjuda behörig elev utbildning på nationella program vid
den tidpunkt när utbildningen påbörjades.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

65(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 112, forts

Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.
Grundbeloppen ska, enligt 16 kap 53§, 17 kap 32§ och 19 kap 23 §, avse ersättning för
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
 måltider
 administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
 mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
 lokalkostnader
Tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas
modersmålsundervisning kan beviljas efter ansökan och prövning (Skollagen (2010:800)
16 kap 54§, 17 kap 34 § och 19 kap 27 §).
För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar som
hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller inriktningen.
För utbildning på särskilda varianter och för sådan utbildning som omfattas av
skollagens16 kap § 13, ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i
varje särskilt fall av Statens skolverk.
Enligt förordningen om fristående skolor (SFS 2010:803) 4 kap 2§ får kommuner som
under löpande budgetår minskar bidrag till verksamheter i egen regi även minska bidragen
till enskild verksamhet i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under
budgetåret minskas. Tillägget gäller från och med 2011-01-01. Tidigare har endast
eventuella höjningar av bidraget kunna göras.
Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.

Förvaltningens redogörelse

Bidragsbeloppen för 2015 är beräknade utifrån budgetram och elevantal i kommunens
egna gymnasie- och gymnasiesärskoleverksamheter. Detta innebär att bidragsbeloppet är
beräknat enligt samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
verksamhet som bedrivs i egen kommunal regi.
I fastställt bidragsbelopp ingår:
 undervisning
 lärverktyg
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

66(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 112, forts






elevhälsa
måltider
administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
lokalkostnader

Beslutsunderlag



Förvaltningsyttrande Bidragsbelopp till KFUM Söder Fryshuset 2015, daterat
2014-11-27
 Förvaltningsyttrande, Bidragsbelopp 2015, daterat 2014-11-27
 Bidragsbelopp till fristående verksamheter 2015 (per elev, helår) kr gymnasieskola
och gymnasiesärskola, daterat 2014-11-27
_________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

67(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 113

Dnr BSN/193/2014(4.2)

Bidragsbelopp 2015, ThorenGruppen Umeå AB
Beslut

Nämnden beslutar att fastställa bidragsbelopp till ThorénGruppen AB, Baggböle 115, 905
92 Umeå. Detta med bidragsbelopp fastställt enligt nämndens beslut 2014-12-18 (Dnr
BSN/163/2014).
Efter ansökan och prövning kan även tilläggsbelopp för elever som läser svenska som
andraspråk, elever som har modersmålsundervisning eller studiehandledning på
modersmålet, elever med omfattande behov som innebär extraordinära kostnader komma
att beviljas.
Vill ni överklaga Barn- och skolnämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i
Västernorrlands län och besvära er över beslutet.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun.
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni
begär.
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun inom
tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
___________
Ärendebeskrivning

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av
god kvalitet. Erbjudandet ska omfatta ett allsidigt urval av nationella program och
inriktningar i såväl kommunala som fristående gymnasieskolor.
Varje huvudman för en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt
till den sökta utbildningen i gymnasieskolan. Undantag är elev till yrkesintroduktion,
individuellt alternativ och språkintroduktion enligt Skollagen (2010:800) 17 kap 29 § där
mottagande sker endast efter överenskommelse mellan huvudmannen för friskolan och
elevens hemkommun.
Om utbildningen anordnas av annan än hemkommunen ska, enligt skollagens 16 kap 52 §,
hemkommunen lämna bidrag för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som
hemkommunen var skyldig att erbjuda behörig elev utbildning på nationella program vid
den tidpunkt när utbildningen påbörjades.
Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

68(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 113, forts.

Grundbeloppen ska, enligt 16 kap 53§, 17 kap 32§ och 19 kap 23 §, avse ersättning för
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
 måltider
 administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
 mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
 lokalkostnader

Tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas
modersmålsundervisning kan beviljas efter ansökan och prövning (Skollagen (2010:800)
16 kap 54§, 17 kap 34 § och 19 kap 27 §).
För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar som
hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller inriktningen.
För utbildning på särskilda varianter och för sådan utbildning som omfattas av
skollagens16 kap § 13, ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i
varje särskilt fall av Statens skolverk.
Enligt förordningen om fristående skolor (SFS 2010:803) 4 kap 2§ får kommuner som
under löpande budgetår minskar bidrag till verksamheter i egen regi även minska bidragen
till enskild verksamhet i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under
budgetåret minskas. Tillägget gäller från och med 2011-01-01. Tidigare har endast
eventuella höjningar av bidraget kunna göras.
Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.

Förvaltningens redogörelse

Bidragsbeloppen för 2015 är beräknade utifrån budgetram och elevantal i kommunens
egna gymnasie- och gymnasiesärskoleverksamheter. Detta innebär att bidragsbeloppet är
beräknat enligt samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
verksamhet som bedrivs i egen kommunal regi.
I fastställt bidragsbelopp ingår:
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

69(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 113, forts.





måltider
administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
lokalkostnader

Beslutsunderlag



Förvaltningsyttrande Bidragsbelopp till ThorénGruppen Umeå AB, daterat 201411-27
 Förvaltningsyttrande, Bidragsbelopp 2015, daterat 2014-11-27
 Bidragsbelopp till fristående verksamheter 2015 (per elev, helår) kr gymnasieskola
och gymnasiesärskola, daterat 2014-11-27
_________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

70(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 114

Dnr BSN/194/2014(4.2)

Bidragsbelopp 2015, Östersunds Gymnasieskola
Beslut

Nämnden beslutar att fastställa bidragsbelopp till Östersunds Gymnasieskola, Kyrkgatan
47, 831 34 Östersund. Detta med bidragsbelopp fastställt enligt nämndens beslut 2014-1218 (Dnr BSN/163/2014).
Efter ansökan och prövning kan även tilläggsbelopp för elever som läser svenska som
andraspråk, elever som har modersmålsundervisning eller studiehandledning på
modersmålet, elever med omfattande behov som innebär extraordinära kostnader komma
att beviljas.
Vill ni överklaga Barn- och skolnämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i
Västernorrlands län och besvära er över beslutet.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Kommunstyreslen i Sollefteå kommun.
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni
begär.
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Kommunstyreslen i Sollefteå kommun inom
tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
___________
Ärendebeskrivning

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av
god kvalitet. Erbjudandet ska omfatta ett allsidigt urval av nationella program och
inriktningar i såväl kommunala som fristående gymnasieskolor.
Varje huvudman för en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt
till den sökta utbildningen i gymnasieskolan. Undantag är elev till yrkesintroduktion,
individuellt alternativ och språkintroduktion enligt Skollagen (2010:800) 17 kap 29 § där
mottagande sker endast efter överenskommelse mellan huvudmannen för friskolan och
elevens hemkommun.
Om utbildningen anordnas av annan än hemkommunen ska, enligt skollagens 16 kap 52 §,
hemkommunen lämna bidrag för varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som
hemkommunen var skyldig att erbjuda behörig elev utbildning på nationella program vid
den tidpunkt när utbildningen påbörjades.
Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

71(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 114, forts.

Grundbeloppen ska, enligt 16 kap 53§, 17 kap 32§ och 19 kap 23 §, avse ersättning för
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
 måltider
 administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
 mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
 lokalkostnader

Tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas
modersmålsundervisning kan beviljas efter ansökan och prövning (Skollagen (2010:800)
16 kap 54§, 17 kap 34 § och 19 kap 27 §).
För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar som
hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller inriktningen.
För utbildning på särskilda varianter och för sådan utbildning som omfattas av
skollagens16 kap § 13, ska hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i
varje särskilt fall av Statens skolverk.
Enligt förordningen om fristående skolor (SFS 2010:803) 4 kap 2§ får kommuner som
under löpande budgetår minskar bidrag till verksamheter i egen regi även minska bidragen
till enskild verksamhet i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under
budgetåret minskas. Tillägget gäller från och med 2011-01-01. Tidigare har endast
eventuella höjningar av bidraget kunna göras.
Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.

Förvaltningens redogörelse

Bidragsbeloppen för 2015 är beräknade utifrån budgetram och elevantal i kommunens
egna gymnasie- och gymnasiesärskoleverksamheter. Detta innebär att bidragsbeloppet är
beräknat enligt samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
verksamhet som bedrivs i egen kommunal regi.
I fastställt bidragsbelopp ingår:
 undervisning
 lärverktyg
 elevhälsa
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

72(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 114, forts.





måltider
administration (ersätts med 3 % av bidragsbeloppet)
mervärdesskatt, moms (ersätts med 6 % av bidragsbeloppet)
lokalkostnader

Beslutsunderlag
 Förvaltningsyttrande Bidragsbelopp till Östersunds Gymnasieskola, daterat 201411-27
 Förvaltningsyttrande, Bidragsbelopp 2015, daterat 2014-11-27
 Bidragsbelopp till fristående verksamheter 2015 (per elev, helår) kr gymnasieskola
och gymnasiesärskola, daterat 2014-11-27
_________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

73(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 115

Dnr BSN/195/2014(13.3)

Barn- och fritidsprogrammet, samt Ekonomiprogrammet
ht 2015
Beslut
Nämnden beslutar att Barn- och fritidsprogrammet samt Ekonomiprogrammet kan starta
hösten 2015, under förutsättning att det är minst sju sökande på vardera programmet.
_________

Ärendebeskrivning
Gymnasieverksamheten i Sollefteå har aktualiserat behov av att starta ytterligare två
program höstterminen 2015; Barn- och fritidsprogrammet, samt Ekonomiprogrammet.
I den stora gymnasieutredningen som presenterades inför nämndens programbeslut i
oktober, stod sammanfattningsvis följande att läsa kring de aktuella programmen:
Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen
Fritid och hälsa - BFFRI
Denna inriktning ger kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och
friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Exempel på
yrken:
- Bad- och sporthallspersonal
- Personal inom idrotts- och fritidsanläggningar
- Personlig tränare
Erbjuds inom samverkansområdet f.n. i: Kramfors, Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik
Pedagogiskt arbete - BFPED
Denna inriktning ger kunskaper om barns- och ungas utveckling, lärande, behov och
rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Exempel på yrken:
- Barnskötare
- Elevassistent
Erbjuds inom samverkansområdet f.n. i: Härnösand, Sundsvall, Ånge, Örnsköldsvik
Socialt arbete - BFSOC
Denna inriktning ger kunskaper om sociala processer och förhållanden och om
socialpolitiska områden för att lära sig hur man bemöter människor i olika situationer.
Exempel på yrken:
- Väktare
- Personlig assistent
- Stöd och service inom funktionshinderområdet
Erbjuds inom samverkansområdet f.n. i: Kramfors, Ånge
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

74(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 115, forts.

Valmöjligheter
Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom
programfördjupningen och det individuella valet. Det finns inom barn- och
fritidsprogrammet ett stort antal ämnen och kurser inom programfördjupningen som
huvudmän kan sätta samman till kurspaket efter samråd med det lokala programrådet. De
kurser eleven läser inom programfördjupningen kan som på alla yrkesprogram leda till en
yrkesutgång. Det betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar inom valt
område.
Även om programmet i första hand syftar till jobb inom angivna yrken finns möjlighet för
vidareutbildning såväl inom yrkeshögskolan som inom universitet och högskolor. För
grundläggande behörighet till universitet och högskolor behöver eleven utöver en
yrkesexamen ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt
engelska 6. Svenska eller svenska som andraspråk 2 ingår i de programgemensamma
karaktärsämnena. Svenska 3 är möjligt att läsa inom programfördjupningen medan
engelska 6 kan läsas som individuellt val eller som utökat program.
Framtidsutsikter
Antalet förvärvsarbetande med barn- och fritidsutbildning var år 2009 drygt 86 000. Drygt
hälften av dessa har genomgått gymnasieskolans barn- och fritidsprogram medan övriga
har äldre barnskötarutbildning. Medelåldern är relativt låg. Av de förvärvsarbetande var
ungefär två av tre under 45 år.
Enligt Arbetskraftsbarometern är det relativ balans mellan tillgång och efterfrågan på barnoch fritidsutbildade. Denna relativt balanserade situation på arbetsmarknaden väntas
kvarstå under prognosperioden. Många med barn- och fritidsutbildning arbetar i dag inom
vården, och väntas göra det även framöver. Detta bidrar till en ökad efterfrågan på denna
utbildningsgrupp, då sysselsättningen på sikt beräknas öka kraftigt inom vården och denna
kompetens är gångbar där.

Introduktionsprogrammets behov av yrkesprogram
Kommunen måste, som sagts tidigare, erbjuda IMIND, IMPREP, IMYRK och IMSPR.
Det finns dock ingen skyldighet att erbjuda IMPRO. I Sollefteå erbjuds f.n. samtliga
introduktionsprogram vid kommunens egna enheter.
För att ge eleverna vid de olika introduktionsprogrammen en bra mix av kompletterande
grundskolestudier och meningsfulla gymnasieaktiviteter, är det viktigt att det finns ett antal
yrkesprogram av olika slag. Yrkesprogrammen erbjuder eleverna vid IM - som kan ha haft
en tuff grundskoletid - en yrkesutbildning och en yrkesidentitet, vilket kan leda till jobb
och ekonomiskt oberoende.
Gymnasieverksamheten själv anser att de viktiga programmen här är BA, BF, FT och RL.
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

75(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 115, forts.

Summering BF

Programmets koppling mot kommunens vision/mål/profil är svag.
APL kraven uppfylls väl idag.
Lokala programrådet fungerar bra.
Gymnasial lärling borde fungera väl för detta program.
Lokalmässigt är detta ett av de enklaste programmen, där i princip inga speciella
lokalanpassningar behöver göras.

Elevernas intresse för programmet visar att ca 9-10 Sollefteåelever och 2-3 elever från
andra kommuner tenderar att välja BF.
Yrkesprogrammets betydelse för introduktionsprogrammets behov är stort. Detta program
passar ganska en ganska bred målgrupp att genomföra såväl IMPRO som IMYRK vid.
Investeringskostnader kring detta program bedöms till 0 kr/år
Övrig ekonomi kring detta program: programkostnadsberäkningar visar att detta är ett av
de billigaste yrkesprogram som finns.
Inriktningar vid programmet: BFFRI, BFPED, BFSOC
Arbetsmarknadsutsikterna visar på balans mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft
med denna bakgrund. Betydelsen för programmet ökar dock i och med konstaterandet att
många med BF som gymnasial bakgrund arbetar inom den bransch som i framtiden
kommer att få allt svårare att hitta arbetskraft – vården.

Ekonomiprogrammet
Ekonomiprogrammet ska förbereda elever för högskolestudier, i första hand inom ekonomi
och juridik men även inom andra samhällsvetenskapliga områden. Programmet har två
inriktningar.
Ekonomi - EKEKO
Denna inriktning ger kunskaper inom företagsekonomins olika kunskapsområden som
redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen
ger också färdigheter i att starta, driva och utveckla företag.
Erbjuds inom samverkansområdet f.n. i: Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik
Juridik - EKJUR
Denna inriktning ger kunskaper om rättsstatens betydelse i ett demokratiskt samhälle samt
utvecklar elevens förmåga att identifiera, tolka och tillämpa relevanta rättsregler på
konkreta situationer.
Erbjuds inom samverkansområdet f.n. i: Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

76(92)

Sammanträdesdatum

2014-12-18

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 115, forts.

Valmöjligheter
Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom
programfördjupningen och det individuella valet. Det finns inom ekonomiprogrammet ett
stort antal ämnen och kurser inom programfördjupningen som huvudmän kan sätta
samman till kurspaket. Inom programfördjupningen finns fördjupande kurser inom
ekonomi och juridik, men även i andra ämnen som till exempel filosofi, geografi,
naturkunskap, sociologi, psykologi, språk och mediekommunikation.

Förvaltningens kommentarer 2014-12-17

Att beräkna hur många elever som behövs för att de båda programmen ska vara
ekonomiskt självbärande är svårt. Detta beroende på att de elever som kan komma att gå
vid de aktuella programmen annars skulle ha genomfört sina gymnasiestudier på något
annat sätt och där renderat kostnader, antingen;
1. vid något av de aktuella programmen - fast hos en annan huvudman eller
2. vid något annat gymnasieprogram i Sollefteå.
I det första fallet skulle Sollefteå kommun vara tvingad att betala de andra huvudmännen
för utbildningen - interkommunal ersättning/bidragsbelopp. Dessutom tillkommer
kostnader för inackorderingsbidrag.
I det andra fallet skulle Sollefteå kommun betalat intern elevpeng till den egna
gymnasieverksamheten för det program eleven då skulle gått vid. Här är de ekonomiska
effekterna betydligt svårare att beräkna och den tid som funnits till förfogande att beräkna
ekonomiska effekter har inte räckt till.

Barn- och fritidsprogrammet

Förvaltningens bedömning är att bruttokostnadsökningen (lärare + drift) med att erbjuda
Barn- och fritidsprogrammet är ca 1 400 000 kr/år när programmet är fullt utbyggt (3
årskullar).
Detta innebär att brytpunkten för när det ekonomiskt sett bär sig att starta programmet går
vid fem elever/år. D.v.s. om max fyra elever per årskull (i genomsnitt) väljer att gå barnoch fritidsprogrammet hos annan huvudman, är det en ekonomisk förlust att starta det. Om
det är fem, eller fler elever som väljer att gå barn- och fritidsprogrammet(och dessa annars
skulle ha gått hos en annan huvudman!) är det en ekonomisk nettovinst att bedriva
programmet i egen regi.
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Ekonomiprogrammet

Förvaltningens bedömning är att bruttokostnadsökningen (lärare + drift) med att erbjuda
Ekonomiprogrammet är ca 1 000 000 kr/år när programmet är fullt utbyggt (3 årskullar).
Detta innebär att brytpunkten för när det ekonomiskt sett bär sig att starta programmet går
vid fyra elever/år. D.v.s. om max tre elever per årskull (i genomsnitt) väljer att gå
ekonomiprogrammet hos annan huvudman, är det en ekonomisk förlust att starta det. Om
det är fyra, eller fler elever som väljer att gå ekonomiprogrammet (och dessa annars skulle
ha gått hos en annan huvudman!) är det en ekonomisk nettovinst att bedriva programmet i
egen regi.

Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande, Barn- och fritid, samt Ekonomiprogrammet ht 2015, daterad 201412-17
_________

PARAGRAFEN UPPLÄSES OCH FÖRKLARAS OMEDELBART JUSTERAD
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Dnr BSN/xxx/2014(4.2)

Verksamhetsplan 2014, uppföljning per november månad 2014
Beslut

Nämnden godkänner uppföljning per november månad 2014.
_________

Ärendebeskrivning
Nämnden har, utifrån fastställd rutin, att besluta om månadsvis verksamhetsuppföljning.
Förvaltningen har upprättat verksamhetsuppföljning efter november månad 2014.

Rektor för gymnasiet, Cecilia Borgh, redogör – i enlighet med nämndens beslut 2014-0416, §30 - för det ekonomiska läget och vilka åtgärder som vidtagits sedan föregående
redogörelse vid nämndens sammanträde 2014-11-17, §81.

Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande, Verksamhetsuppföljning november, daterad 2014-12-05
Verksamhetsuppföljning november 2014, barn- och skolnämnden, daterad 2014-12-04
Åtgärder vid negativ budgetavvikelse, daterad 2014-12-04
__________
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Dnr BSN/xxx/2014(4.2)

Interkontroll 2014
Beslut

Nämnden godkänner internkontroll per 2014-12-31.
_________

Ärendebeskrivning
Interkontroll har genomförts i enlighet med Internkontrollplan 2014 för barn- och
skolnämndens ansvarsområde.
Resultat, uppföljning och åtgärd redovisas enligt gällande rutin, i kolumnen till höger i
Internkontrollplanen.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna internkontroll 2014-12-31.

Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande, Internkontroll per 2014-12, daterad 2014-12-17
Internkontrollplan Barn- och skolnämnden 2014
_________
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Dnr BSN/xxx/2014(4.2)

Uppföljning enligt Skolinspektionens beslut, gymnasieskolan
Beslut
Barn- och skolnämnden, som huvudman, uppdrar till rektor
- att tillse att Riktlinjer för klagomålshantering följs.
- att i det fall det uppstår en situation där undervisande lärare befaras bli långvarigt
frånvarande alternativt har upprepad korrtidsfrånvaro ska skolledningen utreda
situationen och tillse att eleverna får den undervisning eleverna har rätt till.
- att anmäla till huvudmannen om rektor befarar att eleverna inte, av något skäl, får
den undervisning som eleverna har rätt till i samtliga ämnen.
- att i lednings- och kvalitetsdialoger under 2015 redogöra för på vilket sätt rektor
försäkrar sig om att eleverna får den undervisning eleverna har rätt till.
_________
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har, den 9 juni 2014, tagit emot en anmälan som rör skolsituationen för
en gymnasieelev i Sollefteå kommun.
Av anmälan framgår bland annat att eleverna i den aktuella klassen inte fått den
undervisning de har rätt till i en kurs i Matematik.
Detta eftersom ansvarig lärare varit frånvarande i stor uträckning.
Skolinspektionen beslutar lämna anmälan till Sollefteå kommun för utredning och
eventuella åtgärder.
I motivering till beslut konstateras att huvudmannen ansvarar för att utbildningen
genomförs i enlighet med skolförfattningarna. Vidare skrivs i beslutet att huvudmannen,
enligt 4 kap 7 och 8§§ i skollagen (2010:800) ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och
utreda klagomål mot utbildningen och om det framkommit brister se till att nödvändiga
åtgärder vidtas.
Skolinspektionen förutsätter att utredningen genomförs på huvudmannanivå och att
kommunen under utredningen tar kontakt med anmälaren.
Skolinspektionen förutsätter även att anmälaren får ta del av resultatet av utredningen.

Utredning
Förvaltningen redogör för den utredning som inletts och som hittills visat på följande
förbättringsområden för att förhindra att liknande situationer uppstår;
 Huvudmannen har Riktlinjer för klagomål. Huvudmannen uppdrar till rektor att
tillse att riktlinjerna följs.
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 Uppstår en situation med undervisande lärare med befarad långvarig frånvaro
alternativt upprepad korrtidsfrånvaro behöver skolledningen utreda situationen och
tillse att eleverna får den undervisning eleverna har rätt till.
 Att anmäla till huvudmannen om rektor befarar att eleverna inte, av något skäl, får
den undervisning som eleverna har rätt till i samtliga ämnen.
 Att i lednings- och kvalitetsdialoger under 2015 redogöra för på vilket sätt rektor
försäkrar sig om att eleverna får den undervisning eleverna har rätt till.
Utredningen i sin helhet redovisas vid första sammanträdet i utskottet Unga och lärande,
januari 2015.
_________
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Dnr BSN/xxx/2014(4.2)

Uppföljning enligt kvalitetsplan 2014-2016
Uppföljning av anmälan till huvudmannen avseende kränkande behandling
Beslut

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna uppföljning gällande anmälan till
huvudmannen avseende kränkande behandling under perioden 2014-11-01 – 2014-12-17.
_________
Ärendebeskrivning

I enlighet med Kvalitetsplan 2014-2016 och dess årshjul för det systematiska
kvalitetsarbetet redogör förvaltningen för inkomna anmälningar gällande kränkande
behandling för perioden 2014-11-01 – 2014-12-17.
Nästa rapportering sker i utskottet för unga och lärande i januari månad.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna uppföljning gällande anmälan till
huvudmannen avseende kränkande behandling under perioden 2014-11-01 – 2014-12-17.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för anmälan till huvudman enligt 6 kap 10§
Kvalitetsplan 2014-2016, med årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet
Till huvudmannen inkomna anmälningar avseende kränkande behandling för perioden
2014-11-01 – 2014-12-17
_________
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Dnr BSN/xxx/2014(4.2)

Kvalitetsplan 2015-2017
Beslut

Nämnden beslutar
- att fastställa Kvalitetsplan 2015-2017 med årshjul för det systematiska
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå.
- att kompletteringar och förtydliganden, utifrån avrapporteringar och beslut, kan
tillföras under året.
- att Kvalitetsplanen revideras och fastställs, för kommande två år, årligen i
december månad.
_________

Ärendebeskrivning

Varje huvudman inom skolväsendet ska, enligt Skollagen (2010:800) 4 kap 3§), på
huvudmannanivå, systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla
utbildningen.
”Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare förskollärare,
övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas
vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet” (Skollagen (2010:800) 4 kap 4§)
Det systematiska kvalitetsarbetet, enligt 3 och 4§§ ska dokumenteras.
Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för planering,
uppföljning och utveckling gällande nämndens ansvarsområde, förskola, pedagogisk
omsorg, skola och fritidshem.
Lokalt på varje skolenhet har förskolechef och rektor ansvaret.
Inom för-, grund-, grundsär-, gymnasie- och gymnasieskolan i Sollefteå kommunala skolor
utgör Kvalitetsplanen med dess årshjul prioriterade mål, planering, uppföljning och
utveckling inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå.
Kvalitetsplan 2015-2017

Barn- och skolnämnden fastställde, vid sammanträde 2013-12-12, § 94, Kvalitetsplan
2014-2016 med tre prioriterade områden; Ökad måluppfyllelse, Ledarskap samt Normer
och värden.
Vid sammanträdet 2014-09-18,§62 kompletterades Kvalitetsplanen utifrån de av nämnden
givna uppdrag i syfte att öka måluppfyllelsen.
Kvalitetsplan 2014-2016 har reviderats utifrån ovan givna uppdrag samt förtydliganden
utifrån nämndens beslut 2014-10-22, § 69 och därutöver utifrån beslut vid de
avrapporteringar som gjorts under 2014.
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Vid arbetsutskottets sammanträde 2014-12-04 diskuterades underlag för Kvalitetsplan
2015-2017.
De tre prioriterade områdena kvarstår; Ökad måluppfyllelse, Pedagogiskt ledarskap samt
Normer och värden. Förtydligande görs avseende Normer och värden, som i kommande
plan benämns Trygghet och studiero med anledning av att det i huvudsak är det som avses.
(Skollagen (2010:800) kap 5 Trygghet och Studiero samt d:o 6 kap Åtgärder mot
kränkande behandling).

Ökad måluppfyllelse
Utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet ges rektorer/förskolechefer förtydligade
uppdrag;
- att formativt lärande/formativ bedömning ska genomsyra all skolverksamhet
- att i förskolan särskilt fokusera på ett språkutvecklande arbetssätt för att främja
barnets tilltro till sin språkliga förmåga
- att särskilt fokusera på läsinlärning och tidiga insatser i grundskolan
- att minimera avhoppen i gymnasieskolan
- att öka samverkan mellan förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem samt
mellan grundskola och gymnasium.

Ledarskap
Under ledarskap har tidigare betonats rektors/förskolechefs pedagogiska ledarskap.
I Kvalitetsplan 2015-2017 betonas även lärares ledarskap och betydelsen för att samtliga
leder barnet/eleven i kunskapsutvecklingen, gör barnet/eleven delaktig, utmanar och
stimulerar med ett stort engagemang för sitt uppdrag.
Huvudmannen uppdrar till varje rektor/förskolechef att följa och stödja lärare i såväl som
ledarskapet som gällande kompetensutveckling för att eleverna ska nå ökad
måluppfyllelse.

Normer och Värden, rubriken byts till Trygghet och studiero
Kompletteringar har gjorts under 2014, varvid endast ett förtydligande gjorts avseende ett
förebyggande arbete;
Huvudmannen uppdrar till varje rektor/förskolechef
- att, genom ett aktivt förebyggande arbete där grundläggande demokratiska
värderingar och mänskliga rättigheter kommer till uttryck i praktisk handling,
skapa trygga miljöer i alla verksamheter.
Tydliggöres att de rutiner som avser anmälan om kränkande behandling, även gäller för
förskola och fritidshem.
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Systematiskt kvalitetsarbete, huvudmannanivå
Utifrån Kvalitetsplan 2015-2017, och övriga uppföljningar, upprättas årshjul som tydliggör
det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå.
Det som direkt gäller rektor/förskolechef läggs i ett årshjul för rektor i syfte att detta ska
integreras i rektors årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet i rektorsområdet.
Kvalitetsplanen föreslås revideras och fastställs, för de två kommande åren, årligen i
december månad.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att färdigställa Kvalitetsplan 2015-2017 i enlighet med
den diskussion som förts under arbetsutskottets sammanträde.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden
- att fastställa Kvalitetsplan 2015-2017 med årshjul för det systematiska
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå.
- att kompletteringar och förtydliganden, utifrån avrapporteringar och beslut, kan
tillföras under året under året.
- att Kvalitetsplanen revideras och fastställs, för kommande två år, årligen i
december månad.

Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Kvalitetsplan 2015-2017, daterad 2014-12-12
Kvalitetsplan 2015-2017, arbetsmaterial
Au-protokoll 2014-12-04, § 40

__________
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Dnr BSN/xxx/2014(4.2)

Tillsyn enskild verksamhet, Eislan, Edsele förskola
Beslut

Sambandet mellan undervisningen och barnens lärande inom förskolans centrala områden
är tydligt i såväl förskolechefens verksamhetsredogörelse, i intervjuer som i lokalernas
planering och utrustning. Ansvariga pedagoger organiserar verksamheten och väljer
arbetssätt och metoder utifrån en progression i barnens lärande och utveckling. Detta
tillsammans med den mer fysiska planeringen av “rum i rummen” bildar det tydliga
sambandet mellan undervisningen och barnens lärande och utveckling. Ett exempel är
“samlingen” som pedagogerna kan sägas ha tagit till en ny nivå - det faktum att
förskolebarn själva leder samlingen framstår i det närmaste som unikt.
Sollefteå kommun genom Barn- och skolnämnden finner att verksamheten under
Personalkooperativet Edsele friskolas ansvar, väl uppfyller författningarnas krav inom de
områden som granskats, med reservation för nedanstående förelägganden.
Förelägganden
Sollefteå kommun genom Barn- och skolnämnden förelägger Personalkooperativet Edsele
friskola att i enlighet med skollagen 6 kap 10 § fastställa rutin för att anmäla, utreda och
vidta åtgärder. Rutinen ska även omfatta huvudmannens ansvar för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.
Sollefteå kommun genom Barn- och skolnämnden förelägger Personalkooperativet Edsele
friskola att i enlighet med skollagen 4 kap 2-8§§ se till och själv bedriva ett systematiskt
kvalitetsarbete som består i planering, uppföljning och utveckling av utbildningen och att
det, vid konstaterade brister, vidtas åtgärder.
Åtgärder som vidtagits för att avhjälpa de påtalade bristerna ska redovisas senast 1 juni
2015.
_________
Ärendebeskrivning

Skollagen och läroplanen för förskolan gäller för all förskoleverksamhet oavsett om den
drivs i kommunal eller enskild regi. Det innebär att alla barn ska garanteras lika rätt till en
förskoleverksamhet av god kvalitet i en trygg miljö oavsett huvudmannaskap. Ytterst
syftar tillsynen till att bedöma i vad mån huvudmannen uppfyller nationella mål och
riktlinjer.
Skollagens 26 kap 2 § definierar tillsyn:
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“Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att kontrollera
om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra
föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den
huvudman som bedriver verksamheten ska rätta till fel som upptäcks vid granskningen.”
Av skollagstiftningen framgår att en kommun där det bedrivs enskild förskoleverksamhet
genom regelbunden tillsyn ska granska verksamheten på motsvarande sätt som
Skolinspektionen har i uppdrag när det exempelvis gäller granskning av
grundskolverksamhet.
I Sollefteå har granskningen av den enskilda förskoleverksamheten lagts upp och
genomförts i huvudsak på motsvarande sätt som Skolinspektionens tillsyn och
granskning. Dock bör noteras att Skolinspektionens bedömning av den kommunala
förskoleverksamheten grundar sig på de dokument som verksamheten och kommunen
skickat in samt de intervjuer som genomförts med representanter för personal, föräldrar
och förskolechefer. När det gäller kommunens bedömning av den enskilt drivna
förskoleverksamheten grundar den sig även på erfarenheter efter besök i verksamheten.
Besök i verksamheten och information till styrelse och förskolechef har skett under
perioden. Kontakter har även förevarit per telefon och via mail.
Resultaten presenterades för förskolechef och styrelse vid möte 2014-11-27.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Tillsyn och granskning av enskild förskoleverksamhet –Personalkooperativet
Edsele friskola, daterat 2014-12-03
Yttrande Tillsyn och granskning av enskild förskoleverksamhet – Personalkooperativet Edsele
friskola, daterat 2014-12-03
_________
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Tillsyn enskild verksamhet, Kristen barnomsorg, Junsele
Beslut

Verksamheten bedrivs väl i enlighet med de nationella mål- och styrdokumenten.
Val av arbetssätt och metoder och organiseringen av de enskilda aktiviteterna under dagen,
har en tydlig koppling till läroplanen med grund i forskning och beprövad erfarenhet.
Läroplanens olika delar kommer väl till uttryck i förskolechefens verksamhetsredogörelse
och framgår tydligt under besöket.
Sollefteå kommun genom Barn- och skolnämnden finner att verksamheten under
Föreningen Kristen barnomsorgs ansvar, väl uppfyller författningarnas krav inom de
områden som granskats, med reservation för nedanstående förelägganden och anmärkning.
Förelägganden
Sollefteå kommun genom Barn- och skolnämnden förelägger Föreningen Kristen
barnomsorg Ekonomisk förening anta stadgar förenliga med skollagens 8 kapitel 18 §.
Sollefteå kommun genom Barn- och skolnämnden förelägger Föreningen Kristen
barnomsorg Ekonomisk förening och förskolechefen att i enlighet med skollagen 6 kap 10
§ fastställa rutin för att anmäla, utreda och vidta åtgärder. Rutinen ska även omfatta
huvudmannens ansvar för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Anmärkning
Huvudmannen bör fastställa en kompetensutvecklingsplan/motsvarande för att säkerställa
personalens kompetens och förskollärarens tillika förskolechefens vidareutbildning och
kompetensutveckling i förhållande till de nationella uppdragen och verksamhetens
behov (Skollagen 2 kap 13 §).
Åtgärder som vidtagits för att avhjälpa de påtalade bristerna redovisas senast den 22 mars
2015.

Ärendebeskrivning
Skollagen och läroplanen för förskolan gäller för all förskoleverksamhet oavsett om den
drivs i kommunal eller enskild regi. Det innebär att alla barn ska garanteras lika rätt till en
förskoleverksamhet av god kvalitet i en trygg miljö oavsett huvudmannaskap. Ytterst
syftar tillsynen till att bedöma i vad mån huvudmannen uppfyller nationella mål och
riktlinjer.
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Skollagens 26 kap 2 § definierar tillsyn:
“Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att kontrollera
om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra
föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den
huvudman som bedriver verksamheten ska rätta till fel som upptäcks vid granskningen.”
Av skollagstiftningen framgår att en kommun där det bedrivs enskild förskoleverksamhet,
genom regelbunden tillsyn ska granska verksamheten på motsvarande sätt som
Skolinspektionen har i uppdrag när det exempelvis gäller granskning av
grundskolverksamhet.
I Sollefteå har granskningen av den enskilda förskoleverksamheten lagts upp och
genomförts i huvudsak på motsvarande sätt som Skolinspektionens tillsyn och
granskning. Dock bör noteras att Skolinspektionens bedömning av den kommunala
förskoleverksamheten grundar sig på de dokument som verksamheten och kommunen
skickat in samt de intervjuer som genomförts med representanter för personal, föräldrar
och förskolechefer. När det gäller kommunens bedömning av den enskilt drivna
förskoleverksamheten grundar den sig även på erfarenheter efter besök i verksamheten.
Besök i verksamheten och information till styrelse och förskolechef har skett under
perioden. Kontakter har även förevarit per telefon och via mail.
Resultaten presenterades för förskolechef och styrelse vid möte 2014-11-05.
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Skriftliga informationer
Det skriftliga informationen noteras.
a) Kommunstyrelsen, 2014-11-11, § 191; Extern förhyrning av lokaler till förskola i
Sollefteå tätort, barn och skolnämnden
b) Kommunstyrelsen, 2014-11-11, § 194; Verksamhets- och ekonomisk uppföljning
per 2014-10-31
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Delegationsbeslut
Delegeringsbeslut tagna under perioden 2014-11-14 – 2014-12-17 läggs till handlingarna.
1.

Initierat av:
Datum:
Doknamn:

Cecilia Borgh, rektor
2014-12-08
Delegeringsbeslut
Beslut om disciplinär åtgärd enligt skollagen
5 kap 17§ punkt 4

DiarieNr:

BSN/24/2014-39
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Aktuella frågor
Vallaskolans rektorer Anna-Lena Brantholm-Lööw (årskurserna 7-9) och Håkan Byström
(årskurserna 4-6 samt grundsärskolan) är inbjudna till nämndens sammanträde. Rektorerna
informerar om de utvecklingsarbeten som pågår. Även lokalförutsättningar berörs och hur
det påverkar den pedagogiska lärmiljön och de konsekvenser det medför att brister inte
åtgärdas.
Föregående sammanträdes aktuella fråga kring Barn-och fritidsprogrammet tas upp som
extra ärende. 2014-12-18, §115.
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