PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-13

Barn- och ungdomsnämnden

Tid
Onsdagen den 13 december 2017 kl 08:30-11:25
Ajournering kl 10:05-10:20
Plats
Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum
Omfattning
§ 98-128
Beslutande
Lasse Johansson (S), ordförande
Björn Brändewall (L), 1:e vice ordförande
Leila ben Larbi (V), 2:e vice ordförande
Jasminka Peric (S)
Helena Olsson (S)
Eva Jarstad (S)
Måns Linge (M)
Patrik Olsen (M)
Linda Kotanen (SD)
Maria Kehagia (S)
Tuva Karhu (S)
Övriga
Mats Linde, förvaltningschef, § 121-128
Emad Soukiyh, administrativ chef
Katarina Sandberg, verksamhetsutvecklare, § 99
Kristina Olson, förvaltningskamrer, § 99-121
Annelie Olsson, verksamhetsutvecklare, § 123
Peter Sunnanek, planeringssekreterare, § 124, 125a)
Zejfa Buljugic, verksamhetsutvecklare, § 125b)

Anslaget på kommunens anslagstavla den 21 december 2017
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Sekreterare

Iréne Jonsson
Justeras

Lasse Johansson
Ordförande

Måns Linge
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§ 98
Utvecklingsforum

Björn Brändewall föreslår att barn- och ungdomsnämnden ska ha en diskussion
kring barn med särskilda behov i förskolan på sitt sammanträde.
Björn Brändewall presenterar och informerar om tankarna inom området och
härefter äger diskussion rum.
Fortsatt diskussion sker på presidiets möte i januari 2018.
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§ 99
Verksamhetsplan med internbudget 2018

Dnr BUN 2017/1046

Handlingar
Verksamhetsplan med internbudget 2018.
Bakgrund
Förvaltningskontoret har upprättat förslag till verksamhetsplan med internbudget 2018 för barn- och ungdomsnämnden.
I rapporten framgår:
- verksamhetsmål
- ekonomiska förutsättningar
- utmaningar och prioriteringar
- kvalitet i verksamheten
- personal
- driftsbudget
- investeringsbudget
Budgeten innehåller inga besparingsförslag. Dock ser förskolan ut att gå med
ett underskott på 12 mnkr för 2017, främst beroende på fler anställda än budgeten medger på ett antal enheter samt lägre statsbidrag pga. ändrade sökregler.
Möjliga åtgärder för att anpassa verksamhetens kostnader till tilldelad ram är
t.ex. minskad personaltäthet och större barngrupper, ändrad fördelning mellan
förskollärare och barnskötare, samarbeta mellan förskolorna för att matcha
personal, organisera verksamheten på andra sätt, lösa vikariebehoven inom
befintlig organisation.
Samverkan
Vid centrala samverkansgruppens sammanträde den 11 december 2017 lämnade
Kommunal respektive Lärarförbundet följande protokollsanteckningar.
Kommunal:
”Kommunals medlemmar har redan idag en ansträngd arbetsmiljö. Kommunal
ser därför att nerdragningar gällande personaltätheten skulle ge stora negativa
konsekvenser för arbetsmiljön.”
Lärarförbundet:
”Att minska personal inom förskolan kommer påverka våra medlemmar negativt och risken att ohälsan blir större än idag. Vi ser redan nu att sjukskrivningstalen är höga för våra medlemmar och vi måste hitta friskfaktorer att arbeta
med. Att minska andelen förskollärare i vår verksamhet kan innebära att det
blir svårare att leva upp till skollag och läroplan. Det blir också en högre arbetsbelastning på förskollärarna som enligt skollagen och förskolans läroplan
ansvarar för undervisningen inom förskolan.
Vi ser idag att det brister i hur man följer det lokala kollektivavtalet kring planeringstid för förskollärare vid frånvaro av kollegor och att det inte finns vikarie att tillgå. Att renodla läraruppdraget inom förskolan är att säkerhetsställa att
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förskollärarna får möjlighet att göra det de är anställda för. Arbetsgivaren
måste se till att kollektivavtalet kring planeringstid följs. Först då kommer vi att
ha en förskola som kommer att kunna leva upp till skollag och läroplan.
Varje enskild förskolechef måste göra riskbedömning i sin samverkansgrupp på
hur nedskärningar och minskat andel förskollärare kommer att påverka deras
verksamhet.
Lärarförbundet protesterar och ställer sig ej bakom arbetsgivarens besparingar
inom förskolan.”
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
1. att fastställa förslag till verksamhetsplan med internbudget för 2018
och överlämna den till kommunfullmäktige för kännedom,
2. att fastställa nämndsmålen för 2018.
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§ 100
Bidrag till fristående verksamhet 2018 - Förskolan
Amanda
Dnr BUN 2017/0759

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2017-10-23.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti.
Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och
ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december.
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För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2018.
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Förskola upp till och med 15 timmar
Förskola över 15 timmar
Fritidshem

97,80 kr per barn och vistelsetimme
37,49 kr per barn och vistelsetimme
36 292 kr per barn och år

Vid en vistelsetid på 36 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
116 289 kr per barn och år

- varav tilldelning enligt strukturbelopp

2 821 kr per barn och år

Tilläggsbelopp:
0 kr
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Förskolan Amanda till följande:
- Grundbelopp förskola
116 289 kr per barn och år
- Grundbelopp fritidshem
36 292 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal
barn och vistelsetid
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om
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§ 101
Bidrag till fristående verksamhet 2018 - Backsippan AB

Dnr BUN 2017/0761

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2017-10-23.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad.
För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december
2017.
För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2018.
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Bidragets storlek
Grundbelopp:
Förskola upp till och med 15 timmar
Förskola över 15 timmar

97,80 kr per barn och vistelsetimme
37,49 kr per barn och vistelsetimme

Vid en vistelsetid på 36 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
117 149 kr per barn och år.

- varav tilldelning enligt strukturbelopp

3 681 kr per barn och år

Tilläggsbelopp:
0 kr
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Backsippan AB till följande:
- Grundbelopp
117 149 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal
barn och vistelsetid
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om
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§ 102
Bidrag till fristående verksamhet 2018 - Beka förskola
Kalmar AB
Dnr BUN 2017/0751

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2017-10-23.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december 2017.
För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2018.
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Bidragets storlek
Grundbelopp:
Förskola upp till och med 15 timmar
Förskola över 15 timmar

97,80 kr per barn och vistelsetimme
37,49 kr per barn och vistelsetimme

Vid en vistelsetid på 39 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
123 793 kr per barn och år.

- varav tilldelning enligt strukturbelopp

4 521 kr per barn och år

Tilläggsbelopp:
0 kr
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Beka förskola Kalmar AB (Luftballongens förskola) till följande:
- Grundbelopp
123 793 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal
barn och vistelsetid
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som kommunfullmäktige beslutar om
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§ 103
Bidrag till fristående verksamhet 2018 - Pedagogiska
omsorgen Blåklockan
Dnr BUN 2017/0756

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2017-09-04.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 november 2017 samt
löpande under året.
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För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2018 samt bidraget till
skolskjutsar.
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Pedagogisk omsorg

57,57 kr per barn och vistelsetimme

Vid en vistelsetid på 40 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
121 543 kr per barn och år.

- varav tilldelning enligt strukturbelopp

5 218 kr per barn och år

Tilläggsbelopp:
0 kr
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för pedagogiska omsorgen Blåklockan till
följande:
- Grundbelopp
121 543 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal
barn och vistelsetid
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som kommunfullmäktige beslutar om
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§ 104
Bidrag till fristående verksamhet 2018 - Förskolan Hjärtat

Dnr BUN 2017/0762

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2017-10-23.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december 2017.
För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2018.
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Bidragets storlek
Grundbelopp:
Förskola upp till och med 15 timmar
Förskola över 15 timmar

97,80 kr per barn och vistelsetimme
37,49 kr per barn och vistelsetimme

Vid en vistelsetid på 37,5 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
120 983 kr per barn och år

- varav tilldelning enligt strukturbelopp

4 613 kr per barn och år

Tilläggsbelopp:
0 kr
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Förskolan Hjärtat till följande:
- Grundbelopp
120 983 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal
barn och vistelsetid
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om
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§ 105
Bidrag till fristående verksamhet 2018 - Kalmar centrumskola
Dnr BUN 2017/0768

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2017-09-04.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december samt löpande under året.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-13

Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inlämnade uppgifter om terminskort dagen efter nämndbeslutet om budget 2018.
Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor.
För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2018 samt skolskjutsar.
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Grundbelopp grundskola mellanstadium
Grundbelopp grundskola högstadium
- varav till delning enligt strukturbelopp

69 517 kr per elev och år
75 588 kr per elev och år
6 300 kr per elev och år

Tilläggsbelopp:
2 040 000 kr per år
Skolskjutsar:
122 000 kr per år
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Kalmar centrumskola till följande:
- Grundbelopp grundskola mellanstadium
69 517 kr per elev och år
- Grundbelopp grundskola högstadium
75 588 kr per elev och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal
barn och elever
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-13

§ 106
Bidrag till fristående verksamhet 2018 - Stiftelsen Kalmar
Waldorfskola
Dnr BUN 2017/0771

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2017-10-23.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december 2017 samt
löpande under året.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-13

Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inlämnade uppgifter om terminskort dagen efter nämndbeslutet om budget 2018.
Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor.
För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2018 samt bidraget till
skolskjutsar.
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Grundbelopp förskoleklass
Grundbelopp grundskola lågstadium
Grundbelopp grundskola mellanstadium
Grundbelopp grundskola högstadium

61 130 kr per elev och år
71 586 kr per elev och år
67 712 kr per elev och år
73 783 kr per elev och år

Fritidshem

28 355 kr per barn och år

- varav tilldelning enligt strukturbelopp

4 495 kr per elev och år

Skolskjutsar:
266 000 kr per år
Tilläggsbelopp:
429 000 kr per år
Förskola upp till och med 15 timmar
Förskola över 15 timmar

97,80 kr per barn och vistelsetimme
37,49 kr per barn och vistelsetimme

Vid en vistelsetid på 32 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
114 002 kr per barn och år.
- varav tilldelning enligt strukturbelopp

12 142 kr per barn och år

Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Stiftelsen Kalmar Waldorfskola till följande:
- Grundbelopp förskoleklass
61 130 kr per elev och år
- Grundbelopp grundskola lågstadium
71 586 kr per elev och år
- Grundbelopp grundskola mellanstadium
67 712 kr per elev och år
- Grundbelopp grundskola högstadium
73 783 kr per elev och år
- Grundbelopp fritidshem
28 355 kr per barn och år
- Grundbelopp förskola
114 002 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal
barn och elever
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-13

§ 107
Bidrag till fristående verksamhet 2018 - Föräldrakooperativet Kotten
Dnr BUN 2017/0763

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2017-10-23.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018den 13 december 2017.
För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2018.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-13
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Förskola upp till och med 15 timmar
Förskola över 15 timmar

97,80 kr per barn och vistelsetimme
37,49 kr per barn och vistelsetimme

Vid en vistelsetid på 41,5 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
138 317 kr per barn och år
- varav tilldelning enligt strukturbelopp

14 208 kr per barn och år

Tilläggsbelopp:
0 kr
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Föräldrakooperativet Kotten till följande:
- Grundbelopp
138 317 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal
barn och vistelsetid
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-13

§ 108
Bidrag till fristående verksamhet 2018 - Lyckans förskola i Kalmar AB
Dnr BUN 2017/0755

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2017-09-04.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december 2017.
För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2018.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-13
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Förskola upp till och med 15 timmar
Förskola över 15 timmar

97,80 kr per barn och vistelsetimme
37,49 kr per barn och vistelsetimme

Vid en vistelsetid på 37,1 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
120 739 kr per barn och år
- varav tilldelning enligt strukturbelopp

5 142 kr per barn och år

Tilläggsbelopp:
0 kr
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Lyckans förskola i Kalmar AB till följande:
- Grundbelopp
120 739 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal
barn och vistelsetid
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som kommunfullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-13

§ 109
Bidrag till fristående verksamhet 2018 - Nygren Barnbildning AB

Dnr BUN 2017/0754

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2017-10-24.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad.
För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december
2017 samt löpande under året.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-13

För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2018 samt bidraget till
skolskjutsar.
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Pedagogisk omsorg

57,57 kr per barn och vistelsetimme

Vid en vistelsetid på 30 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
90 225 kr per barn och år
- varav tilldelning enligt strukturbelopp

3 606 kr per barn och år

Tilläggsbelopp:
0 kr
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Nygren Barnbildning AB till följande:
- Grundbelopp
90 225 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp tillkommer
- att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal
barn och vistelsetid
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som kommunfullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-13

§ 110
Bidrag till fristående verksamhet 2018 - Ölands Friskola

Dnr BUN 2017/0757

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2017-09-04.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december 2016 samt
löpande under året.
Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inlämnade uppgifter om terminskort dagen efter nämndbeslutet om budget 2018.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-13

Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor.
För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2018 samt bidraget till
skolskjutsar.
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Grundskola högstadium

- varav tilldelning enligt strukturbelopp

73 609 kr per elev och år
4 321 kr per elev och år

Tilläggsbelopp:
0 kr per år
Skolskjutsar:
0 kr per år
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Ölands Friskola till följande:
- Grundbelopp högstadium
73 609 kr per elev och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal
elever
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som kommunfullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-13

§ 111
Bidrag till fristående verksamhet 2018 - Regnbågen

Dnr BUN 2017/0765

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2017-09-04.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december 2017 samt
löpande under året.
Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inlämnade uppgifter om terminskort dagen efter nämndbeslutet om budget 2018.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-13

Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor.
För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2018 samt bidraget till
skolskjutsar.
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Grundbelopp förskoleklass
Grundbelopp grundskola lågstadium
Grundbelopp grundskola mellanstadium

61 614 kr per elev och år
72 370 kr per elev och år
68 496 kr per elev och år

Fritidshem

28 355 kr per barn och år

- varav tilldelning enligt strukturbelopp

Förskola upp till och med 15 timmar
Förskola över 15 timmar

5 279 kr per elev och år

97,80 kr per barn och vistelsetimme
37,49 kr per barn och vistelsetimme

Vid en vistelsetid på 36 timmar per barn och vecka:
Grundbelopp
116 754 kr per barn och år.
- varav tilldelning enligt strukturbelopp

3 352 kr per barn och år

Tilläggsbelopp:
194 000 kr per år för grundskolan
Skolskjutsar:
43 000 kr per år
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Regnbågen till följande:
- Grundbelopp förskoleklass
61 614 kr per elev och år
- Grundbelopp grundskola lågstadium
72 370 kr per elev och år
- Grundbelopp grundskola mellanstadium
68 496 kr per elev och år
- Grundbelopp fritidshem
28 355 kr per barn och år
- Grundbelopp förskola
116 754 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal
barn och elever
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-13

§ 112
Bidrag till fristående verksamhet 2018 - Skattkammarens
förskola
Dnr BUN 2017/0766

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2017-09-04.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december 2017.
För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2018.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-13
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Förskola upp till och med 15 timmar
Förskola över 15 timmar

97,80 kr per barn och vistelsetimme
37,49 kr per barn och vistelsetimme

Vid en vistelsetid på 29 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
103 178 kr per barn och år
- varav tilldelning enligt strukturbelopp

3 252 kr per barn och år

Tilläggsbelopp:
0 kr
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Skattkammarens förskola till följande:
- Grundbelopp
103 178 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal
barn och vistelsetid
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-13

§ 113
Bidrag till fristående verksamhet 2018 - Snickargårdens förskola
Dnr BUN 2017/0767

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2017-10-23.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december 2017.
För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2018.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-13
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Förskola upp till och med 15 timmar
Förskola över 15 timmar

97,80 kr per barn och vistelsetimme
37,49 kr per barn och vistelsetimme

Vid en vistelsetid på 34,2 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
113 994 kr per barn och år
- varav tilldelning enligt strukturbelopp

4 008 kr per barn och år

Tilläggsbelopp:
0 kr
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Snickargårdens förskola till följande:
- Grundbelopp
113 994 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal
barn och vistelsetid
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-13

§ 114
Bidrag till fristående verksamhet 2018 - Södra skolan i
Kalmar AB
Dnr BUN 2017/0770

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2017-10-23.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december 2017 samt
löpande under året.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-13

Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inlämnade uppgifter om terminskort dagen efter nämndbeslutet om budget 2018.
Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor.
För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2018 samt bidraget till
skolskjutsar.
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Grundbelopp mellanstadium
Grundbelopp högstadium

69 161 kr per elev och år
75 232 kr per elev och år

Grundbelopp fritidshem

28 355 kr per barn och år

- varav tilldelning enligt strukturbelopp

5 944 kr per elev och år

Tilläggsbelopp:
452 000 kr per år
Skolskjutsar:
916 000 kr per år
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Södra skolan i Kalmar AB till följande:
- Grundbelopp mellanstadium 69 161 kr per elev och år
- Grundbelopp högstadium
75 232 kr per elev och år
- Grundbelopp fritidshem
28 355 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal
elever
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som kommunfullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-13

§ 115
Bidrag till fristående verksamhet 2018 - Förskolan
Stinsen
Dnr BUN 2017/0769

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2017-10-23.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december.
För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2018.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-13
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Förskola upp till och med 15 timmar
Förskola över 15 timmar

97,80 kr per barn och vistelsetimme
37,49 kr per barn och vistelsetimme

Vid en vistelsetid på 31 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
108 625 kr per barn och år
- varav tilldelning enligt strukturbelopp

4 830 kr per barn och år

Tilläggsbelopp:
82 000 kr
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Förskolan Stinsen till följande:
- Grundbelopp
108 625 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal
barn och vistelsetid
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-13

§ 116
Bidrag till fristående verksamhet 2018 - Förskolan
Stora Hjärtat
Dnr BUN 2017/0750

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2017-09-04.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 november 2017.
För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2018.
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-13
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Förskola upp till och med 15 timmar
Förskola över 15 timmar

97,80 kr per barn och vistelsetimme
37,49 kr per barn och vistelsetimme

Vid en vistelsetid på 32 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
109 653 kr per barn och år.
- varav tilldelning enligt strukturbelopp

3 923 kr per barn och år

Tilläggsbelopp:
0 kr
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Förskolan Stora Hjärtat till följande:
- Grundbelopp
109 653 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal
barn och vistelsetid
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som kommunfullmäktige beslutar om
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Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-13

§ 117
Bidrag till fristående verksamhet 2018 - Thoren Framtid

Dnr BUN 2017/0764

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2017-10-23.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december 2017 samt
löpande under året.
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Barn- och ungdomsnämnden
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Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inlämnade uppgifter om terminskort dagen efter nämndbeslutet om budget 2018.
Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor.
För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2018 samt bidraget till
skolskjutsar.
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Grundbelopp förskoleklass
Grundbelopp lågstadium
Grundbelopp mellanstadium
Grundbelopp högstadium

- varav tilldelning enligt strukturbelopp

Fritidshem

93 374 kr per elev och år
103 830 kr per elev och år
99 956 kr per elev och år
106 027 kr per elev och år
36 739 kr per elev och år

28 355 kr per barn och år

Tilläggsbelopp:
2 400 000 kr per år
Skolskjutsar:
0 kr per år
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Thoren Framtid till följande:
-Grundbelopp förskoleklass
93 374 kr per elev och år
- Grundbelopp lågstadium
103 830 kr per elev och år
- Grundbelopp mellanstadium 99 956 kr per elev och år
- Grundbelopp högstadium
106 027 kr per elev och år
- Grundbelopp fritidshem
28 355 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal
barn och elever
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om
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§ 118
Bidrag till fristående verksamhet 2018 - Förskolan Undringen AB
Dnr BUN 2017/0773

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2017-10-24.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december 2017.
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Bidragets storlek
Grundbelopp:
Förskola upp till och med 15 timmar
Förskola över 15 timmar

97,80 kr per barn och vistelsetimme
37,49 kr per barn och vistelsetimme

Vid en vistelsetid på 35 timmar per barn och vecka:
grundbelopp
124 053 per barn och år
- varav tilldelning enligt strukturbelopp

12 519 kr per barn och år

Tilläggsbelopp:
0 kr
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Förskolan Undringen AB till följande:
- Grundbelopp
124 053 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal
barn och vistelsetid
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som kommunfullmäktige beslutar om
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§ 119
Bidrag till fristående verksamhet 2018 - Västra skolan

Dnr BUN 2017/0772

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2017-10-23.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje
fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje
ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett
med motivering som t.ex. ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för
att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader.
Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap
16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för
bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på
alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Utförlig beräkning av bidrag till Västra skolan finns som bilaga.
Förutsättningar
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis
grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För
skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad
på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december 2017 samt
löpande under året.
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Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inlämnade uppgifter om terminskort dagen efter nämndbeslutet om budget 2018.
Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor.
För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2018 samt bidraget till
skolskjutsar.
Bidragets storlek
Grundbelopp:
Grundbelopp högstadium

- varav tilldelning enligt strukturbelopp

78 602 kr per barn och år
9 314 kr per elev och år

Skolskjutsar:
290 000 kr per år
Tilläggsbelopp:
282 000 kr per år
Momskompensation:
6 % på utbetalt belopp
Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att fastställa bidragsbeloppen för Västra skolan till följande:
- Grundbelopp högstadium
78 602 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal
elever,
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppet som fullmäktige beslutar om

46 (59)

Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-13

§ 120
Beslutsattestanter och ersättare för 2018

Dnr BUN 2017/1156

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2017-11-22.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska enligt kommunens attestreglemente, kommunfullmäktige § 255 beslut 2000-12-18, utse beslutsattestanter och ersättare
samt ange omfattningen av uppdragen.
Genomförande
Uppdraget att vara beslutsattestant lämnas normalt till namngivna personer i
enlighet med upprättat förslag. Om en ny tjänsteperson under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande beslutsattestanterna på samma befattning följer attesträtten med till den nya tjänstepersonen utan särskilt beslut.
Förändringar till 2018 avser följande ansvarsområden:
• Nämndens ansvar 18110010 tas bort och redovisas fr.o.m. 2018-01-01 på
ansvar 18110000 med verksamhetskod 10018. Beslutsattesteras av förvaltningschef.
• Ansvarskod 18111060 avseende IT tas bort då ingen budget längre finns
här.
• Ansvarskod 18111070 avseende skolskjutsar tas bort och redovisas fr.o.m.
2018-01-01 på ansvarskod 18111000 med aktivitetskod 658 för uppföljning. Beslutsattesteras av administrativ chef.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
1. att utse beslutsattestanter och ersättare enligt barn- och ungdomsförvaltningens förslag,
2. att uppdra åt förvaltningens ekonom att vid byte av befattningshavare
på tjänst under löpande år göra ändringar i förteckningen över beslutsattestanter,
3. att uppdra åt förvaltningskontoret vid barn- och ungdomsförvaltningen
att i enlighet med gällande attestreglemente lämna förteckning över beslutsattestanter och ersättare till kommunledningskontorets ekonomienhet och till kommunens revisorer.
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§ 121
Firmatecknare barn- och ungdomsnämnden 2018

Dnr BUN 2017/1139

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2017-11-20.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden ska inför varje verksamhetsår fastställa förteckning över vem/vilka tjänstepersoner som får underteckna vissa handlingar för
nämnden, så kallad firmatecknare.
Genomförande
Uppdraget att vara firmatecknare lämnas normalt till namngivna personer i
enlighet med upprättat förslag. Om en ny tjänsteperson under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande firmatecknarna på samma befattning
följer teckningsrätten med till den nya tjänstepersonen utan särskilt beslut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
1. att utse firmatecknare enligt barn- och ungdomsförvaltningens förslag,
2. att uppdra åt förvaltningens ekonom att vid byte av befattningshavare på
tjänst under löpande år göra ändringar i förteckningen,
3. att uppdra åt förvaltningskontoret vid barn- och ungdomsförvaltningen att i
enlighet med gällande reglemente lämna förteckning över firmatecknare till
kommunledningskontorets ekonomienhet och till kommunens revisorer.
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§ 122
Nya gallringsfrister i barn- och ungdomsförvaltningens
dokumenthanteringsplan
Dnr BUN 2017/1152

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2017-11-29.
Bakgrund
Varje myndighet ska ha en uppdaterad dokumenthanteringsplan som beskriver
myndighetens handlingar och hur de ska hanteras. Det är alltid myndigheten
som beslutar om allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar får
gallras, d.v.s. förstöras. Om nya gallringstider upptas eller om en nytillkommen
handling ska gallras måste detta upp i nämnden för beslut.
Vid årets revidering av dokumenthanteringsplanen har följande nya gallringsfrister angetts efter samråd med kommunarkivarie Magdalena Salomonsson.
Handlingar
Avvikelserapportering Time Care Pool (kopia)

Gallring
Vid inaktualitet

Skolverkets bedömningsstöd i matematik och svenska/SVA
år 1-3, sammanställning

Vid inaktualitet

Skolverkets bedömningsstöd i matematik och svenska/SVA
år 1-3, provresultat på elevnivå

2 år

Ansökan (intern) och beslut om tilläggsbelopp för barn med
omfattande behov av särskilt stöd - extraordinära stödåtgärder

Vid inaktualitet

Uppföljning (intern) av tilläggsbelopp/extraordinära insatser

Vid inaktualitet

Sekretess och tystnadsplikt - information om tillämpligt lagrum

Vid inaktualitet

Information gällande lån av skolans datorer

Vid inaktualitet

Ersättning (skadestånd) vid skadegörelse

Vid inaktualitet

Elevmåltider - ansökan om ersättning (kopia)

Vid inaktualitet

Riskbedömning av kemilaborationer

Vid inaktualitet

Ansökan om deltagande matematik delux/engelska delux
(kopia)

Vid inaktualitet

Beslut om deltagande matematik delux/engelska delux
(kopia)

Vid inaktualitet

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna angivna nya gallringsfrister
i barn- och ungdomsförvaltningens dokumenthanteringsplan.
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§ 123
Likvärdig utbildning i förskoleklass

Dnr BUN 2017/1049

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 107-11-02.
Bakgrund
I januari 2018 träder en ny lag i kraft gällande obligatorisk förskoleklass samt
att skolplikt inträder vid 6 års ålder. Lagen ska tillämpas från och med höstterminen 2018. Därtill träder en lag om en åtgärdsgaranti gällande läsa, skriva och
räkna i kraft i juli 2018 som ska tillämpas från och med höstterminen 2018. I
denna garanti anges bland annat att tidiga insatser och åtgärder ska tas fram
genom nationella kartläggningar och analyser av dessa. När det gäller förskoleklass ska obligatoriska nationella kartläggningar genomföras inom språklig
medvetenhet och matematiskt tänkande. Syftet med obligatoriska kartläggningar i förskoleklass är att tidigt identifiera elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd men också de som behöver extra utmaningar. Detta
omfattar således även elever i förskoleklass då ny lag träder i kraft. Genom
analys av kartläggningarna ska tidiga och relevanta insatser sättas in. Det säkerställs då att de allra yngsta eleverna får de särskilda stödinsatser som de är i
behov av och likvärdigheten i kvalitet på de stödinsatser som sätts in förväntas
öka.
Obligatorisk förskoleklass
En obligatorisk förskoleklass leder till ökad likvärdighet i utbildningen. Skolan
får möjlighet att fånga upp elevernas behov tidigare än vad som görs idag. Genom att alla barn kommer till förskoleklassen får de bättre förutsättningar att
lyckas med sin skolgång. Utbildningsperspektivet ska tydliggöras samtidigt som
lärandet ska utgå från en pedagogik som är anpassad till elevernas ålder och
utvecklingsnivå. Eleverna ska få bättre förutsättningar att nå målen för skolan.
Innebörd av skolplikt vid sex års ålder
Verksamheten i förskoleklass ska få omfatta högst 190 dagar/läsår och 6 h/dag.
Undervisningen i förskoleklass bör omfatta minst 525 h/läsår (vilket är samma
riktlinje som råder i nuläget).
Vid 178 skoldagar/läsår innebär detta:
~ 2,95 h/dag
~14,75 h/vecka
Utredningen av lagförslaget kring obligatorisk förskoleklass anger att inget
hindrar att verksamheten utökas genom lokala beslut.
Undervisningstid
Undervisningsuppdraget i förskoleklass har, sedan en ny del gällande denna
verksamhet infördes i läroplanen i juni 2016, förtydligats. I denna del beskrivs
vilka förmågor eleverna ska ges möjlighet att utveckla samt vilket centralt innehåll verksamheten ska bedriva undervisning i.
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För att en likvärdig utbildning i förskoleklass ska kunna bedrivas utifrån
ovanstående och där samtliga delar även i åtgärdsgarantin för läsa, skriva och
räkna innefattas, är det av stor betydelse hur mycket tid verksamheten har till
sitt förfogande. Med den undervisningstid som enligt skollagen minst ska bedrivas i förskoleklass är det enligt vår bedömning svårt att leva upp till de intentioner som gäller för de allra yngsta eleverna i den obligatoriska skolverksamheten. Utifrån detta föreslås att lokalt beslut fattas om minsta gemensamma
undervisningstid och skoltid i förskoleklass fr.o.m. ht 2018.
I propositionen gällande lagförslag för en stadieindelad timplan som föreslås
träda i kraft 1 juli 2018 har lågstadiet (åk 1-3) en timplan á 1860 h. Utslaget på
3 årskurser och 178 skoldagar/läsår ger det en undervisning i snitt i åk 1-3 på
3,5 h undervisningstid/dag.
Förslag
Förvaltningskontoret föreslår att undervisningstiden i kommunens förskoleklasser ska omfatta minst 17,5 h/vecka fördelat över veckans fem dagar. Därutöver lägger skolan ut tid för måltider och raster dock ej så att skoldagens
längd överstiger 6 h/dag vilket är den yttersta gräns för skoldagens längd som
regeringen föreslår.
Inga större konsekvenser i form av kostnader kan ses i och med förslaget. När
det gäller skolskjutsar förutsätter förslaget att man anpassar skoltid och skolskjutsar till det som gäller för åk 1 i största möjliga mån. När det gäller personal
kan kostnader komma att öka men dessa bör täckas av det statsbidrag som är
kopplat till införandet av obligatorisk förskoleklass.
Insatsen i form av likvärdig utökning av minsta tid i förskoleklass jämfört med
lagkravet på minsta tid är ett första steg mot en mer likvärdig utbildning i
kommunens förskoleklasser. I kommande steg kan det finnas anledning att se
över vilka kompetenser som kan behövas för en än mer likvärdig utbildning i
förskoleklass.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningskontorets
förslag.
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§ 124
Yttrande över motion från Allians för Kalmar ”Bättre
skola genom aktivt skolval och gemensamt kösystem”

Dnr BUN 2017/0897

Handlingar
- Motion ”Bättre skola genom aktivt skolval och gemensamt kösystem”.
- Förvaltningskontorets skrivelse 2017-10-24.
- Kompletterande omvärldsundersökning 2017-11-20.
Bakgrund
Allians för Kalmar (Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige syftande till att införa ”Aktivt
skolval” i Kalmar kommun. Följande punkter föreslås:
1. Att Kalmar kommun inför ett aktivt skolval för alla.
2. Att elever och föräldrar inför skolvalet ska ges utförlig, jämförande information om utbudet av skolor.
3. Att information inför skolvalet ska erbjudas på de vanligaste språken i
kommunen.
4. Att se över möjligheterna att inom ramen för nuvarande lagstiftning
förbättra möjligheten till skolresor och skolskjuts vid val av skola långt
ifrån hemmet.
5. Att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för att införa ett
transparent och gemensamt administrerat kösystem till alla skolor i
Kalmar, fristående såväl som kommunala.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 15 november
2017 att återremittera ärendet till barn- och ungdomsförvaltningen för att inhämta information och erfarenheter från kommuner som redan implementerar
aktivt skolval, såsom Nacka och Botkyrka, samt gemensamt kösystem, såsom
Nacka och Stockholm.
Yttrande
Precis som motionärerna beskriver fanns det i Skolkommissionens slutbetänkande (SOU 2017:35) skrivningar syftande till att minska skolsegregationen, i
detta fall genom att införa aktivt skolval. Kommissionens betänkande har barnoch ungdomsnämnden vid två tillfällen yttrat sig om, bland annat med påpekande om att just skrivningarna om aktivt skolval behöver förtydligas ytterligare och kriterier för att säkra minskad skolsegregation behöver arbetas fram.
Vidare tryckte barn- och ungdomsnämnden på att många av de insatser som
nämndes högst troligt är förknippade med ökade kostnader för skolhuvudmannen.
Skolkommissionen problematiserar runt nuvarande skrivning i skollagen
(10 kap 30 §) - den så kallade ”närhetsprincipen”. För att ett aktivt skolval ska
kunna bli verklighet behöver denna skrivning justeras.
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Yttrande över motionens punkter:
1. Att införa aktivt skolval i Kalmar kommun innan staten hunnit reda ut
de detaljer som barn- och ungdomsnämnden redan konstaterat vara i
behov av förtydliganden är komplicerat. Dessutom behöver skollagen
justeras avseende närhetsprincipen. Att genomföra ett antal åtgärder
som dessutom kan vara kostnadskrävande innan staten hunnit genomföra ”sina” delar av Skolkommissionens slutbetänkande är inget som
barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom. Barn- och ungdomsnämnden anser att det är bättre att avvakta vad staten kommer fram till
avseende aktivt skolval.
2. Idag finns på kommunens hemsida en del information om hur elever
och vårdnadshavare går till väga för att byta skola. Detta kan förbättras
och översyn kommer ske på barn- och ungdomsförvaltningen. När
vårdnadshavare informeras om att barnet ska börja i förskoleklass
kommer de även att informeras om rätten att välja skola och hur de
kan gå tillväga.
3. Idag informeras alla elever och vårdnadshavare som passerar genom
skolmottagningsenheten om sin rätt att välja skola, detta på familjens
språk. Utöver detta finns utrymme för förbättring och översyn kommer
ske på barn- och ungdomsförvaltningen.
4. Alla elever i Kalmar kommun har redan idag rätt till busskort för att ta
sig till och från skolan om de uppfyller avståndskravet. Nuvarande
ordning i Kalmar kommun är med andra ord redan mera frikostig än
lagstiftarens krav som enbart kräver skolskjuts till elever på anvisad
skola under förutsättning att avståndskravet är uppfyllt.
5. Om Kalmar kommun inför aktivt skolval blir det ändå svårt att ha ett
gemensamt kösystem med fristående huvudmän eftersom den fristående huvudmannen i nuvarande lagstiftning har möjlighet att ha
egna urvalskriterier så länge dessa inte strider mot de kriterier som skolinspektionen har satt upp. Dessa är inte möjliga att följa som offentlig
huvudman som är hänvisad till närhetsprincipen. För att kunna genomföra denna punkt behöver skollagen justeras vad gäller urvalsprinciper.
Utifrån ovanstående yttrande och efter kontakt med kommuner som, i enlighet
med barn- och ungdomsnämndens återremiss, redan implementerat aktivt
skolval föreslår förvaltningskontoret att motionens förslag avseende punkt 1, 4
och 5 ska avslås samt att motionens förslag avseende punkt 2 och 3 ska anses
som besvarade.
Samråd har skett med Södermöre kommundelsnämnd.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1)

Björn Brändewall (L), med instämmande av Måns Linge (M) och Patrik
Olsen (M), föreslår barn- och ungdomsnämnden
- att bifalla förvaltningskontorets förslag till yttrande avseende punkt 2,
3 och 4
- att yttrandet om punkt 1 ges lydelsen: ”Kalmar kommuns skolor bör
fortsätta att endast i mån av plats ta emot elever som valt en skola ut-
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-

2)

anför sitt upptagningsområde. Men parallellt med detta bör kommunen låta söktrycket vara vägledande för hur kommunen planerar sina
skolors dimensionering på sikt. Därmed kan respektive skolas kapacitet återspegla kommuninvånarnas efterfrågan lite bättre för varje
år.”
att i yttrandet om punkt 5 ersätta den sista meningen med: ”Däremot
kan barn- och ungdomsförvaltningen erbjuda fristående skolor att löpande rapportera antal lediga platser (eller kölängd) per årskurs, och
publicera dessa på webben jämte uppgifter om kommunens egna skolor. Därmed kan kommuninvånarna få en fingervisning om möjligheterna att komma in på respektive skola, även om slutligt beslut alltid tas av skolans rektor.”

Lasse Johansson (S) föreslår att barn- och ungdomsnämnden ska bifalla
förvaltningskontorets förslag till yttrande.

Ajournering
Barn- och ungdomsnämndens sammanträde ajourneras kl 10:05-10:20.
Sedan överläggningen avslutats beslutar först barn- och ungdomsnämnden i
enlighet med förvaltningskontorets förslag till yttrande avseende punkt 2, 3 och
4 i motionen.
Härefter frågar ordföranden om barn- och ungdomsnämnden vill bifalla Björn
Brändewalls m.fl. ändringsförslag eller förvaltningskontorets förslag till yttrande avseende punkt 1 och 5 i motionen. Han finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller förvaltningskontorets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. avslå motionens förslag avseende punkt 1, 4 och 5,
2. anse motionens förslag avseende punkt 2 och 3 som besvarade.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Reservation
Björn Brändewall (L), Måns Linge (M) och Patrik Olsen (M) reserverar sig mot
beslutet:
”Vi är mycket positiva till yttrandets svar att förbättra informationen till kommuninvånarna om rätten att välja skola. Det är egentligen det viktigaste steget
mot ett aktivt skolval.
Men i de fall där skolvalen leder till att vissa skolor får fler eller färre sökande
än de har plats för, bör kommunen rimligen eftersträva att på sikt anpassa skolornas kapacitet efter detta. Om en skola är så eftersökt att den år efter år har
ett överskott på sökande motsvarande t ex en hel skolklass, ska inte kommunen blunda för detta bara för att de sökande eleverna bor lite längre bort. Det
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vi föreslagit är en lösning som sätter eleven i centrum och som inte kräver
några lagändringar kring urvalskriterier.
Utredningen har visat att ett gemensamt administrerat kösystem är svårtlöst.
Däremot vore det relativt enkelt att uppnå motionens mål om ökad transparens, genom att helt enkelt låta skolor rapportera in sitt köläge och publicera
detta på webben. Det skulle förenkla mycket för vårdnadshavare som vill se
vilka alternativ de har inför ett av de viktigaste valen de har att göra för sina
barn.”
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§ 125
Diskussions- och informationsärenden
a) Utvärdering av prestationsbaserad resursfördelning
I augusti 2011 beslutade barn- och ungdomsnämnden att införa ett nytt resursfördelningssystem fr.o.m. 2012. Inom ramen för det nya resursfördelningssystemet skulle en prestationsbaserad del ingå fr.o.m. budget 2014.
Planeringssekreterare Peter Sunnanek informerar om genomförd utvärdering
och förvaltningskontorets förslag till fortsatt hantering av den prestationsbaserade delen i resursfördelningssystemet.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås fatta beslut i ärendet vid sitt sammanträde den 24 januari 2018.
b) Kompetensutvecklingsinsatser förskola
Verksamhetsutvecklare Zejfa Buljugic informerar om pågående och kommande kompetensutvecklingsinsatser i förskolan:
• Pedagogisk dokumentation
Arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla
verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan
barn, vuxna och miljön i verksamheten, till exempel med hjälp av kamera
och film eller penna och papper.
• NTA (naturvetenskap och teknik)
Teman: ljus, ljud, vatten, luft.
• Arbetslagsövertagning
Ordinarie lärare deltar i kompetensutveckling under ledning av en utvecklingslärare/ämneslärare utifrån ett bestämt område. Andra utvecklingslärare
övertar undervisningen för arbetslaget utifrån ett förutbestämt tema under
delar av dagen.
• Projekt Modersmålsstöd
Projekt för att förstärka organisationen och insatserna kring hur förskolan
arbetar på ett språkutvecklande och modersmålsstödjande arbetssätt.
• Jämställd förskola 2020
Mål: Utmärkelse systematiskt jämställdhetsarbete i förskolan 2020.
• Läslyft
Kompetensutvecklingsinsats för förskollärare som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare.
• Revidering av förskolans läroplan
Revideringen ska vara klar senast den 23 mars 2018.
Områden som ska förtydligas:
- Begreppen omsorg och undervisning
- Förskolan som en social och kulturell mötesplats
- Gruppen och individen i läroplanen
- Jämställdhet
- Nationella minoriteter, hållbar utveckling och hälsosam livsstil
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Måluppfyllelse i förskolan
Förskolans måluppfyllelse i relation till barnens utveckling och lärande.

c) Öppna jämförelser
I Öppna jämförelser grundskola 2017 beskriver Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) elevernas kunskapsresultat på kommun- och riksnivå genom
en samling nyckeltal. Statistiken speglar till största del läsåret 2016/17. Rapporten innehåller också en redovisning av resultat från Skolinspektionens Skolenkäten som besvaras av elever i årskurs 5 och 9.
Administrativ chef Emad Soukiyh informerar om Kalmar kommuns resultat.
Det sammanvägda resultatet ger Kalmar kommun placering 70 av 290.
d) Barn- och ungdomsförvaltningens medarbetarenkät 2017
Som uppföljning av 2016 års kommungemensamma medarbetarenkät genomförde barn- och ungdomsförvaltningen under andra halvan av oktober 2017 en
ny enkät. Denna enkät ska ses som en temperaturmätare där resultatet kan ge
anledning till justering av åtgärderna men inte föranleda nya handlingsplaner på
enheterna. Svarsfrekvensen var 85 %.
Förvaltningschef Mats Linde informerar om enkätens resultat på förvaltningsnivå, återkopplar till beslutad övergripande handlingsplan samt informerar
om arbetet med åtgärderna.
Enheternas resultat har delgetts respektive förskolechef/rektor som har i uppdrag att i lokala samverkansgruppen analysera och bedöma om någon förändring i insatserna behövs.
e) Personalnytt, organisations- och lokalförändringar
-

-

Veronica Axelsson har anställts som ny förskolechef för Förskolan Ögonstenen fr.o.m. den 1 mars 2018.
Rekrytering av ny förskolechef för Förskolan Pulpeten-Smedjan pågår.
Enligt beslut i barn- och ungdomsnämnden tidigare under 2017 startar två
nya enheter den 1 januari 2018; Förskolan Ljusstaden och Förskolan Djurängen.
Djurängsskolan - Hansa Bygg AB har blivit utsedd att uppföra den nya förskole- och skolbyggnaden. Byggnationen startar under januari 2018.
Förskola i Läckeby - Entreprenad AB Stele har blivit utsedd att uppföra den
nya förskolan. Byggnationen startar under januari 2018.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.
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§ 126
Avrapportering verksamhetsbesök/nätverksträffar
Återrapportering av genomförda verksamhetsbesök.
• Lasse Johansson besökte Falkenbergsskolan den 6 november, Rocknebyskolan den 22 november, Vasaskolan den 23 november och Barkestorpsskolan den 4 december.
• Den 16 november deltog Björn Brändewall på projektstarten för ”Hållbar
Närmiljö 2020”, ett samarbete mellan Falkenbergsskolans elever och lärare
i årskurs 9, Kalmar Vatten, Kalmar Energi, KSRR och Nöbble Gård syftande till att sätta fokus på några av de viktiga utmaningar som väntar oss
lokalt inom hållbarhet och resursutnyttjande. Företagsrepresentanter var på
plats för att presentera några av de utmaningar som eleverna kan vara med
och tänka kring, eller i bästa fall hjälpa till att finna hållbara och resursvänliga lösningar på.
• Björn Brändewall, Lotta Wahlmino och Patrik Olsen besökte Särskolan i
Oxhagen den 7 december. Personalen har haft problem med lukt och dålig
luft i lokalerna, som gett hälsobesvär för vissa. Under året har dock serviceförvaltningen tagit frågan på stort allvar och gjort många insatser i lokalerna, vilket gjort situationen bättre. Inga hälsobesvär har noterats hos eleverna. Med nuvarande arbetsmiljö bedöms verksamheten kunna fortgå i lokalerna tills Gröndalsskolan står redo för inflyttning, även om det förstås är
en flytt man verkligen ser fram emot.
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§ 127
Anmälningsärenden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skolinspektionens uppföljningsbeslut av kvalitetsgranskning Mottagandet av nyanlända elever i Kalmar kommun (dnr 2016/0610).
Skolinspektionens beslut med anledning av anmälan avseende rätten till
utbildning för grundskoleelever tillhörande Helsingsborgs kommun med
skolplacering i Kalmar och Hässleholms kommun (dnr 2017/0942).
Synpunkter angående detaljplan för Telemarken, 1, Gröndal 1 och 2
samt del av Tallhagen 2:4 i samband med samrådsmöte 2017-11-14.
Centrala samverkansgruppens protokoll 2017-11-13.
Södermöre kommundelsnämnds protokoll 2017-11-15.
Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och skolor.
Sammanställning av inkomna anmälningar om diskriminering/trakasserier/
kränkande behandling tiden 1 januari-30 november 2017.

Beslut
Informationen noteras i protokollet.
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§ 128
Anmälan av delegationsbeslut
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Förvaltningschefens beslut november: C 1 Anställning (dnr 2017/0680),
D 4 Rutinmässiga ombudgeteringar, D 3 Yttrande till Skolinspektionen
över inkomman anmälan gällande en elev vid Rinkabyholmsskolan (dnr
2017/0950).
Administrativ chefs beslut november: A 8 Tillsyn av enskild verksamhet
(dnr 2017/0749, 2017/0746).
Förskolechef Förskolan Trollet, beslut september: A 1 Beslut om utökad
tid (dnr 2017/0001, 2017/0838, 2017/0839, 2017/0179, 2017/0840,
2017/0887, 2017/1022, 2014/0351, 2017/1024, 2017/1025, 2017/1026,
2017/1074), A 9 Interkommunal ersättning (dnr 2017/0477), C 3 Anställning (2017/1044).
Förskolechef Förskolan Lindö, beslut oktober: C 3 Anställning, A 5 Beslut om nedsättning, befrielse eller avskrivning av barnomsorgsavgift för
person med ekonomiskt bistånd (dnr 2017/1062), A 9 Interkommunal
ersättning (dnr 2017/0912).
Chef Skolmottagningsenheten, beslut oktober: C 3 Anställning.
Rektor Djurängsskolan, beslut april-november: C 3 Anställning, D 12
Uthyrning av lokaler.
Förskolechef Förskolan Svärdsliljan, beslut november: A 1 Beslut om
utökad vistelsetid (dnr 2017/0132, 2017/1134).
Förskolechef Förskolan Oxhagen-Malmen, beslut november: A 1 Beslut
om utökad vistelsetid (dnr 2017/0006).
Rektor Lindöskolan, beslut november: A 9 Beslut att placera barn/elev i
annan kommun (dnr 2017/1153), D 12 Uthyrning av lokaler.
B 21 Förskolechefs/rektors beslut om att utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling (se anmälnings- och kännedomsärendet ”Inkomna
anmälningar om kränkande behandling från förskolor och skolor”).

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

