BARN- OCH
UTBILDNINGSNÄMNDENS
ARBETSUTSKOTT
PROTOKOLL
Tid och plats

Torsdag 9 april 2015 kl. 10:30–10:50
Mellanrummet, Biblioteket

Beslutande

Peter Jonsson (S), Ordförande
Jörgen Nilsson (S)
Eva Nordvall (S)
Lillemor Ronge (M),
AnnKatrin Uppvall (FP), vice ordförande

Övriga deltagare

Ulf Lönnrot (S), ersättare som inte tjänstgör
Anders Bergström (S), ersättare som inte tjänstgör
Dag Nyström (C), ersättare som inte tjänstgör
Helena Westh, sekreterare
Ulf Blomqvist, skolchef
Mikael Westin, förvaltningsekonom

Justerare

Lillemor Ronge

Tid för justering

2015-04-09
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§ 11 Ansökan om särskilt förstärkt lokalbidrag
Transtrands friskola
Dnr BU 2015/44

Sammanfattning av ärendet
Transtrands Friskoleförening har ansökt om förstärkt lokalbidrag för 2015 med
276 880 kr.
Beslutat lokalbidrag för 2015 uppgår, med nuvarande elevunderlag, till 321 120 kr
vilket inte täcker föreningens totala hyreskostnad på 598 000 kr.
Det av barn- och utbildningsnämndens beslutade lokalbidrag för 2015 är ett
genomsnitt på vad lokalkostnaden för eleverna i den kommunala verksamheten
uppgår till.
I skollagen finns sedan 1 januari 2010 bestämmelser kring hur bidrag till enskilda
verksamheter ska beräknas. Den grundläggande principen är att bidraget ska motsvara
en snittkostnad för elever i kommunens egna verksamheter, dvs en skolpeng.
Med tanke på de ekonomiska underskott som barn- och utbildningsnämnden riskerar
för 2015 finns det ingen möjlighet att bevilja något ytterligare lokalbidrag till
Transtrands Friskoleförening. Barn- och utbildningsnämnden följer dessutom
bestämmelserna i skollagen om beräkning av lokalbidrag till enskilda verksamheter.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2015-03-30

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden
Med hänvisning till att barn- och utbildningsnämnden följer bestämmelserna om
lokalbidrag till enskilda verksamheter enligt skollagen avslås Transtrands Friskolas
ansökan om förstärkt lokalbidrag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet skickas till
BUN 2015-04-09

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

