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Bildnings- och omsorgsförvaltningen
Lisa Johansson | Ekonom
| lisa.johansson@bollebygd.se

Reviderat bidrag till enskild huvudman för fristående skola, enskild
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 2016
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar att bidragsbeloppen för verksamheterna för år 2016 blir:
- Bilaga 1. Reviderat bidragsbelopp 2016 för enskild huvudman inom förskola och pedagogisk
omsorg.
- Bilaga 2. Reviderat bidragsbelopp 2016 för enskild huvudman inom grundskola och
skolbarnsomsorg.
- Bilaga 3. Retroaktiv uppräkning av bidrag för fristående skolor och enskild bedrivna förskolor,
fritidshem och förskoleklasser.
Ärendet
Vid översyn av bidrag till enskild huvudman 2016 upptäcktes att grundbeloppet avseende
elevpeng/volymtimmar inte hade räknats upp för 2016 års löneavtal. Kommunens elevpeng
räknas inte upp då kompensation för 2016 års löneavtal sker i efterhand från ofördelad budget
för löneökningar då avtalen är klara.
En uppräkning av grundbeloppet har därför gjorts och ett nytt beslut gällande de reviderade
bidragsbeloppen krävs. För t.ex. åk 7-9 utgör detta en ökning utav grundbeloppet med 110 kr
i månaden eller 1 316 kr per helår.
Utöver det reviderade bidragsbeloppet krävs ett beslut gällande det retroaktiva
uppräkningsbeloppet som friskolan äger rätt att fakturera avseende mellanskillnaden i
revideringen.
Genom en lagändring som trädde i kraft 1 juli 2009 har det införts en möjlighet till
förvaltningsbevär över kommunens beslut om bidrag till enskild verksamhet. Detta innebär
att en kommuns beslut om bidrag kan bli föremål för en förvaltningsdomstols fullständiga
prövning. Tidigare kunde beslutet endast upphävas, nu kan domstolen pröva och fastställa
bidragets storlek. Med anledning av denna nya möjlighet till förvaltningsbesvär behöver
kommunen fatta beslut om bidrag till varje enskild huvudman hos vilken kommunen har
elever.
Enligt skollagen 8 kap 22 § ska grundbeloppet för pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg
beräknas utifrån efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
egen förskola och skolbarnsomsorg:
omsorg och pedagogisk verksamhet
pedagogiskt material och utrustning
måltider
administration
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-

mervärdesskatt
lokalkostnader

Grundbeloppet för grundskola ska enligt skollagen 10 kap 38 § beräknas efter samma grunder
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskolan:
undervisning
lärverktyg
elevhälsa
måltider
administration
mervärdesskatt
lokalkostnader
Kommunfullmäktige fastställde 2010-02-04 § 5 en modell för beräkning av bidrag till enskild
huvudman inom förskola, skolbarnsomsorg och skola. Det är utifrån denna modell som
grundbeloppet för 2016 har beräknats. Till grund för beräkningen av bidraget ligger kommuns
budget för motsvarande verksamheter 2016. Utgångspunkt för bidraget är den budgeterade
elevpengen/volymtimmar som den kommunala verksamheten har. Utöver detta tilldelas
medel avseende rektorslön, läromedel, elevhälsa och måltider. Lokalkostnader ersätts utifrån
kommunens genomsnittskostnad. De administrativa kostnaderna ersätts med ett
schablonbelopp om tre procent av grundbeloppet. Hela bidragssumman har därefter
beräknats upp med 6 procent i momskompensation.
Utöver grundbeloppet kan enskild huvudman ansöka om ett tilläggsbelopp enligt skollagen
2010:800 10 kap 39 §. Tilläggsbeloppets storlek bestäms efter prövning i det enskilda fallet av
bildning- och omsorgsnämnden. Tilläggsbeloppet ska enligt skollagen lämnas för elever som
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Med
tilläggsbelopp avses ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra
extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. Med
tilläggsbelopp avses också ersättninge för modersmålsundervisning för elever som ska ges
sådan undervisning.
För att kunna definiera vilka elever som kan bedömas ha ett omfattande behov av särskilt
stöd är det viktigt att dokumentationen är bred och av god kvalitet. I ansökan ska finnas
uppgifter och dokumentation som styrker följande:
Elevens / barnets namn och personnummer
Vilket stöd som avses
Vilken omfattning
Behovsbeskrivning, analys och plan för det omfattande behovet av särskilt stöd som
inte har anknytning till den vanliga undervisningen
Utredningar som styrker elevens / barnets omfattande behov av särskilt stöd
(pedagogisk, psykologisk, medicinsk, social)
Aktuellt åtgärdsprogram enligt skollagen 3 kap 9 §
Aktuell individuell utvecklingsplan i enlighet med skollagen 10 kap 13 §
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För ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning ska finnas uppgifter och
dokumentation som styrker följande:
Elevens namn och personnummer
Språk
Elevens rätt till modersmål
Beslutsunderlag
- Reviderat bidrag till enskild huvudman för fristående skola, enskild förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg 2016, bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 201605-02
- Reviderat bidragsbelopp 2016 för enskild huvudman inom förskola och pedagogisk
omsorg, bilaga 1, 2016-05-01
- Reviderat bidragsbelopp 2016 för enskild huvudman inom grundskola och
skolbarnsomsorg, bilaga 2, 2016-05-01
- Retroaktiv uppräkning av bidrag för fristående skolor och enskild bedrivna förskolor,
fritidshem och förskoleklasser, bilaga 3, 2016-05-01
Skickas till
Beslutsexpediering
Montessoriskolan Casa del Banbini
Montessoriskolan Globen
Montessoriskolan Floda Säteri
Sandfallets kooperativa förskola
Stift. För Kristen Skolverksamhet
Stjärnans Förskola Lindome
Tyska skolan Göteborg Ek. Förening Kunskapsskolan i Sverige AB
Kunskapsskolan i Sverige AB
Kottarna ekonomiska förening
ISGR Göteborgsregionens internationella skola
Internationella Engelska skolan i Borås
Hindås Montessori förskola
Gothenburg Association AB
Fridaskolorna AB
Alingsås Waldorfskoleförening
AcadeMedia fria grundskolor AB
Föräldrakooperativet Gadden Ek.för
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