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Plats och tid: Sammanträdesrum Skutan , 2019-11-11 , 08:15:00

· Upprop

· Val av protokollsjusterare

Nr Ärende Föredragande och ca tid
1 Öppnande av

sammanträdet
2 Godkännande av

dagordningen
3 Information barn- och

utbildningsutskottet

a) Kvalitetsrapport Sörby

b) Sektorsrapporter
- Ekonomi
- Statistik elever/barn
- Närvaro- och skolplikt

c) Delegationsbeslut från
föregående månad

d) Ombyggnation

e) Skolskjuts, köp av
platser

f) Rapport från
kontaktpolitiker

g) Besök i verksamhet

h) Medicinskt
ledningsansvar

i) Ersättning till föräldrar -
Återbetalning på grund
av stängning, hot

j) Övrig information

Pia Krook 08:15

Ann-Chatrin Stening 08:45

Mikael Jonsson 09:15

Kristina Hörnqvist 09:30

Caroline Hedvall

Caroline Hedvall

4 Bidragsbelopp för
fristående skola 2018

Caroline Hedvall

5 Frågor
6 Avslutning av

sammanträde
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· Övriga ärenden/frågor

Anders Carlsson (C) Frida Andersson
Ordförande Sekreterare



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-11

(1) Nämnd.2019.10

Justerare

..........

..........

Öppnande av sammanträdet

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-11

(2) Nämnd.2019.9

Justerare

..........

..........

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-11

(3) Nämnd.2019.1

Justerare

..........

..........

Information barn- och utbildningsutskottet

a) Sektorsrapporter
- Ekonomi
- Statistik elever/barn

b) Delegationsbeslut från föregående månad

c) Ombyggnation

d) Rapport från kontaktpolitiker

e) Besök i verksamhet

f) Övrig information

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-11

(3) Nämnd.2019.1

Justerare

..........

..........

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-11

(4) KS-BU.2019.58 63

Justerare

..........

..........

Bidragsbelopp för fristående skola 2018

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



Vårt datum Vårt Dnr Sida

1(2)

Skrivelse med beslutsförslag

Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Kommunstyrelsens barn- och
utbildningsutskott

Nadezda Kartushina
Verksamhetsekonom

Bidragsbelopp fristående förskolor 2018.

Förslag till beslut
Valdemarsvik kommun har redovisat ett underskott för
förskoleverksamheten under år 2018. Detta gör att det
uträknade bidragsbeloppet för år 2018 är lägre än den faktiska
kostnaden. Tryserums fristående förskola har inkommit med
frågor om kompensation för 2018. Vi finner att vi är skyldiga att
ersätta Tryserums fristående förskola med 18 451 kronor per
barn och år.

Ärendebeskrivning
Styrelsen förTryserums friskola AB som är huvudman för
Tryserum fristående förskola har inkommit med en fråga om att
kompensera fristående förskolan på grund av att kommunala
förskolor redovisar underskott i bokslutet 2018.
Valdemarsvik kommun har redovisat ett underskott för
förskoleverksamheten under år 2018 och en ekonomisk analys
visar nu att kommunens verksamhet har använt mer resurser
än de tilldelats per barn, samt underskottet inte balanseras till
nästa år. Ett sådant underskott innebär att Tryserum fristående
skola AB har rätt att få en retroaktiv ersättning för skillnaden
mellan redan utbetald ersättning och kommunens verkliga
kostnad.

Bidragsbelopp beräknat på följande faktiska kostnader:
undervisning, lärverktyg, måltider, lokaler, administration och
moms.

Retroaktiv ersättning 2018.
Friskola

Förskola
Bidragsbelopp inkl. avgift 18 451
kronor/barn

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Caroline Hedvall
Utbildningschef
Beslutet skickas till
<Här skrivs till vem beslutet ska skickas>



Vårt datum Vårt Dnr Sida

2(2)

Skrivelse med beslutsförslag



 
   
  
   
  
  
 Från: Caroline Hedvall
Skickat: den 4 november 2019 13:49
Till: Maria Skarin <maria.skarin@valdemarsvik.se>
Ämne: VB: Skolpeng Tryserums Friskola AB 
  
  
   
  
   
  
   
  
   
  
 Hej! 
  
 Vidarebefordrar mail som inkommit till kommunen e-post. 
  
   
  
 Med vänliga hälsningar 
  
 Gerd Johansson 
  
 Medborgarservice 
  
   
  
   
  
   
  
 Från: Madeleine Wiström <madeleine.wistrom@tryserumsfriskola.se>
Skickat: den 27 september 2019 07:22
Till: Kommun <Kommun@valdemarsvik.se>
Ämne: Skolpeng Tryserums Friskola AB 
  
   
  
  
 Hej!  
  
 Jag representerar med detta mejl styrelsen i Tryserums friskola där jag sitter som
sekreterare. Vi önskar att mejlet skickas vidare till den som är förvaltningschef för
skolverksamheten i kommunen.  
  
   
  
 I maj 2019 hade två representanter från Tryserums Friskolas styrelse (Leif Jonsson
och Göran Karlsson) ett möte med Valdemarsviks kommun där Jenny Elander Ek och
Nadja Kartush närvarade från kommunens sida. Mötet berörde bl.a. frågor om
resultatet för kommunens skolverksamhet 2018, skolskjuts och redovisning av



skolpeng. Efter mötet lovade Valdemarsviks kommun att återkomma till styrelsen i
Tryserums friskola med svar på frågorna som lyftes på mötet men därefter har
ingenting hänt, ingen återkoppling har skett.  
  
   
  
 Styrelsen i Tryserums friskola begär nu skriftlig återkoppling på nedanstående frågor,
och vi ber er att svara inom en månad från dagens datum. Vi har gärna en fortsatt
muntlig dialog och kontakt också, men för att vi enklare ska kunna dokumentera och
följa vad som sägs i kommunikationen med kommunen behöver vi skriftliga svar på
dessa frågor.   
  
   
  
 Skolpeng 
  
 Tryserums friskola önskar få ett detaljerat underlag som visar hur Valdemarsviks
kommun beräknar skolpengen, i samband med att det årliga beslutet delges oss.
Tidigare beslut har haft ett bristfälligt underlag, ej kommit oss tillhanda i tid och
dessutom varit felaktigt utformade.  
  
   
  
 Enligt cirkulär 18:46 från SKL så ska dels beslut fattas senast i december för
kommande år, dels ska beslutet vara utställt/riktat till den part det berör och inte vara
generellt. Högsta förvaltningsdomstolen har tidigare slagit fast att ett generellt
utformat bidragsbeslut inte kan prövas genom förvaltningsbesvär (dom den 19 juni
2017, mål nr 5998-16) och därmed kan ett sådant beslut inte få en fullständig
prövning. Ett sådant beslut är således inte utformat på det sätt som skollagen kräver. 
  
   
  
 Motiveringen till beslutet bör utgöras av ett beräkningsunderlag kompletterat med en
förklarande text, som på ett sammanfattande sätt klart beskriver hur bidraget per barn
eller elev har beräknats.  
  
   
  
 Kan vi därför i fortsättningen få korrekt utformade beslut, som fattas i tid och som
innehåller ett korrekt och tydligt underlag? 
  
   
  
 Retroaktiv ersättning för underskott i kommunen 
  
 Valdemarsviks kommun har redovisat ett underskott för förskoleverksamheten under
2018. Ett sådant underskott bör innebära att Tryserums friskola får en retroaktiv
ersättning för skillnaden mellan redan utbetald ersättning och kommunens verkliga
kostnad. Det finns flera domar i Förvaltningsrätten som ger stöd för detta, och
Tryserums friskola har ju också tidigare fått retroaktiv ersättning vid underskott i
kommunens verksamhet.  
  
   
  
 Kan vi få ett besked om vad som gäller för underskottet för 2018? 
  
   
  



 Med Vänlig Hälsning 
  
 Styrelsen i Tryserums Friskola genom Madeleine Wiström 
  
 Torsdagen den 27 september 2019



Bidragsbelopp fristående  skolor 2018 Tkr ÅR  (avrundat till heltal)

Undervis-ning
2018

Lek och
utrustning
och
förbrukning
2018

Elevvård
och
hälsovård
2018

Måltider
2018

Lokalkost-
nader 2018

Belopp Admin 3% Grund-
belopp

Moms 6% Bidrags-
belopp totalt

Förskola 27 027 831 0 3 031 6 402 37 291 1 119 38 410 2 305 40 714

Antal barn i
egen
verksamhet
(delningstal gm
snitt)

Bidrag /
Elev och
barn och år

Bidrag
per
månad
2018
faktiska
kostnader

Bidrag per
månad
2018
budgeterat

Bidrag per
månad
2018 att
betala ut
retroaktivt

Förskola 296,6 137 270 11 442 9 868 1 574 Exklusive avgift
Förskola 296,6 129 991 10 836 9 298 1 538 Inklusive avgift

 

Antal barn i Tryserums friskola 40,8
Retroaktiv ersättning, årsbelopp 18 451

Totalt belopp 751 876 kronor



Antal barn 2018

Enligt
faktura 

Justering
retroaktivt

Totalt Fakturanr

Januari 40 3 43 201738, 201742, 201753
Februari 42 1 43 201742, 201753
Mars 43 0 43 201753
April 43 0 43 201754
Maj 43 0 43 201758
Juni 43 0 43 201761
Juli 34 0 34 201764
Augusti 37 0 37 201802
September 38 0 38 201803
Oktober 40 0 40 201808
November 40 1 41 201809
December 40 1 41 201811, 201815

Genomsnitt 40,8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-11

(5) Nämnd.2019.11

Justerare

..........

..........

Frågor

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-11

(6) Nämnd.2019.12

Justerare

..........

..........

Avslutning av sammanträde

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Xxxxx
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