Datum

Diarienummer

2016-12-19

Förvaltningsområde Lärande
Sandra Åström
Tel: 0304-33 41 82
E-post: sandra.astrom@orust.se

Delegeringsbeslut
Interkommunal ersättning 2017 samt bidrag till enskild verksamhet utanför
Orust kommun. Avser pedagogisk omsorg, förskola, skolbarnomsorg,
förskoleklass, grundskola och gymnasieskola.

Interkommunal ersättning 2017; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och
grundskola
Med interkommunal ersättning menas att en kommun får ersättning för sina kostnader
för en elevs utbildning. Ersättningen erhålls av elevens hemkommun om kommunen
har en elev från en annan kommun i sin utbildningsverksamhet.
Interkommunal ersättning

Ersättning per barn och år 2017

Förskola, barn 1-5 år, mer än 15 h/v

119 383 kr (2016: 116 650)

Förskola, barn 1-5 år, upp till 15h/v

59 692 kr (2016: 58 325)

Skolbarnomsorg

56 125 kr (2016: 51 673))

Förskoleklass

63 963 kr (2016: 60 424))

Grundskola årskurs 1-3

91 014 kr (2016: 87 418)

Grundskola årskurs 4-6

93 019 kr (2016: 88 092)

Grundskola årskurs 7-9

100 671 kr (2016: 97 329))

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och
grundskola utanför Orust kommun
För enskild verksamhet inom förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola
utanför Orust kommun är ersättningen beräknad enligt samma beräkningsmetod som
den interkommunala ersättningen med undantaget att momsbidraget på 6 % ingår.
Bidrag till enskild skolbarnomsorg
förskoleklass och grundskola i annan kommun

Ersättning per barn och år 2017

Förskola 1-5 år mer än 15h/v

127 098 kr (2016: 124 255)

Förskola 1-5 år
upp till 15h/v

63 549 kr (2016: 62 127)

Skolbarnomsorg

59 914 kr (2016: 55 177)

Förskoleklass

67 801 kr (2016: 63 049)

Grundskola årskurs 1-3

96 475 kr (2016: 92 662))

Grundskola årskurs 4-6

98 600 kr (2016: 93 377)

Grundskola årskurs 7-9

106 711 kr (2016: 103 168)

Bidrag till enskild pedagogisk omsorg utanför Orust kommun
Sedan sommaren 2012 finns ingen pedagogisk omsorg i Orust kommuns regi. Bidraget
till enskild pedagogisk omsorg är därför beräknat utifrån en uppskattad kostnad (med
utgångspunkt från likvärdiga kommuners beräkningsmodeller med anpassning till Orust
kommun).
Bidrag till fristående
pedagogisk omsorg

Bidrag per barn
och år 2017

Pedagogisk omsorg 1-5 år,
mer än 15h/v

83 736 kr

Pedagogisk omsorg 1-5 år,
upp till 15h/v

41 868 kr

Pedagogisk omsorg
6-12 år

41 868 kr

(2016: 83 372)

(2016: 41 686)

(2016: 41 686)

Interkommunal ersättning 2017; Orust gymnasieskola
Orust gymnasieskola driver under läsåret 2016-2017 två program; Hantverk/Båtbygg
samt Introduktionsprogrammet (IM). Föregående års ersättning har räknats upp med
3 % vilket ger en ersättning per år på 149 703 kr för elever på Hantverk/Båtbygg och
131 127 kr för elever på IM.
Interkommunal ersättning

Ersättning per elev och år 2017

Hantverk/Båtbygg

149 703 kr (2016: 145 343)

Introduktionsprogrammet (IM)

131 127 kr (2016: 127 308)

ORUST KOMMUN
Förvaltningsområde Lärande

Henrik Lindh
Förvaltningsområdeschef Lärande

Enligt delegering 9.5.4, 9.6.5, 9.8.1 och 9.18.1

2

Datum

Diarienummer

2016-12-19

Förvaltningsområde Lärande
Sandra Åström
Tel: 0304-33 41 82
E-post: sandra.astrom@orust.se

Delegeringsbeslut
Bidrag till enskild verksamhet; förskola, pedagogisk omsorg, skolbarnomsorg,
förskoleklass och grundskola i Orust kommun
Riksdagen fattade 2009 beslut om ett förtydligande av skollagens bestämmelser och nya
bidragsregler för enskild förskola, pedagogisk omsorg, skolbarnomsorg, förskoleklass
och grundskola. Dessa bidragsregler ligger till grund för Orust kommuns
beräkningsmodell. De bidragsregler som fattades 2009 bygger på ökad tydlighet,
öppenhet och likabehandling vid fördelning av resurser. Detta betyder att bidraget ska
beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
den egna verksamheten av samma slag. Bidraget till fristående verksamhet ska utgå från
kommunens budget. Extra medel utöver fastställd ersättning för barn i behov av
extraordinära stödinsatser kan erhållas efter ansökan till Orust kommun. Från och med
2015 exkluderas lokalkostnader för verksamhet inom Orust kommun i bidragen till
skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola. Lokalkostnaderna ersätts istället utifrån
de enskilda verksamheternas faktiska kostnader.
Beslutet kan överklagas. Detta kan ske inom tre veckor efter att du delgivits detta beslut.
Av Skollagen (SFS 2010:800) 28 kap 5 § 8 punkten framgår att beslut gällande bidrag
enligt 25 kap 10 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Info kring detta finns
på www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se.
Överklagandet ställs till:
Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg

Överklagandet postas till:
Orust kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
473 80 Henån

Bidrag till enskild
förskola, skolbarnomsorg
förskoleklass och
grundskola

Bidrag per
barn och år
2017

Förskola 1-5 år
mer än 15 h/v

127 098 kr

Förskola 1-5 år
upp till 15h/v

63 549 kr

Skolbarnomsorg

39 189 kr

(2016: 124 255)

(2016: 62 127)

(2015: 35 358)

Förskoleklass

47 075 kr
(2016: 44 230)

Grundskola årskurs 1-3

75 749 kr
(2016: 72 843)

Grundskola årskurs 4-6

77 874 kr
(2016: 73 558)

Grundskola årskurs 7-9

85 985 kr
(2016: 83 349)

Uträkning
se sid 3
Uträkning
se sid 3
Uträkning
se sid 4
Uträkning
se sid 5
Uträkning
se sid 6
Uträkning
se sid 6
Uträkning
se sid 6

Bidrag till enskild pedagogisk omsorg
Sedan sommaren 2012 finns ingen pedagogisk omsorg i Orust kommuns regi. Bidraget
till enskild pedagogisk omsorg är därför beräknat utifrån en uppskattad kostnad (med
utgångspunkt från likvärdiga kommuners beräkningsmodeller med anpassning till Orust
kommun).
Bidrag till fristående
pedagogisk omsorg

Bidrag per barn
och år 2017

Pedagogisk omsorg 1-5 år,
mer än 15h/v

83 736 kr

Pedagogisk omsorg 1-5 år,
upp till 15h/v

41 868 kr

Pedagogisk omsorg
6-12 år

41 868 kr

(2016: 83 372)

(2016: 41 686)

(2016: 41 686)

Uträkning
se sid 7
Uträkning
se sid 7
Uträkning
se sid 7

ORUST KOMMUN
Förvaltningsområde Lärande

Henrik Lindh
Förvaltningsområdeschef Lärande
Enligt delegering 9.4.2, 9.5.5, 9.6.6 och 9.18.1
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