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Essunga kommun

Utbildningsnmnden

Tisdagen den 16 november 2021, klockan 16:45 till 20:37 i

Sammantrdesrum A (Nossan).

Maria Malmberg (C), ordfrande
Pernilla Jnsson (M), vice ordfrande
Kenth Henningsson (S)
Joakim Svensson (M)

Mats Olsson (MP) erstter Ralph Lundell (KD)
Fredrik Karlsson (M) erstter Tobias Wallin (M), ej § 81 p grund
avjv
Birgitta Nielsen (V) erstter Anette Hillstrm (S)

Lisa Falk, nmndsekreterare
Tina Hededal, chef utbildningssektor
Hillevi Larsson, Skaraborgs kommunalfrbund § 70
Susanne Sandgren, Skaraborgs kommunalfrbund § 70
Leif Lagergren, Gtene kommun § 70
Tomas Johansson, rektor § 71
Karin Lind, facklig representant §§ 71-73
Inger Knutsson, controller §§ 80—8]

Justerare Utdragsbestyrkande
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Utses attjustera Pernilla Jnsson (M)

JUSteringenS Plats OCh tid Kommunhuset 2021-1 1-19, klockan 15:00.

Justerade paragrafer w §§ 70-81

Underskrifter

Sekreterare Wk
Lisa Falk

Ordfrande %;
\ V
Maria Malmberg (C)
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Pernilla Jnsson (M)
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Bevis om tillknnagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillknnagivits p kommunens anslagstavla.

Kommun

Beslutsinstans

Datum fr sammantrdet

Datum d tillknnagivandet
publiceras

Datum d publiceringen av
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Frvaringsplats av protokollet

Sekreterare

Essunga kommun
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Kommunhuset

Lisa Falk

Justerare Utdragsbestyrkande
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rendelista

Paragraf rende Diarienummer Sida

§ 70 Information 2021 Un 2021/1 5

§ 71 Frslag frn ledamot i utbildningsnmnden angende Un 2020/86 6
digital lxhjlp

§ 72 Lsrstider 2022/2023 Un 2021/94 7

§ 73 Frdelning av generella statsbidrag inom Un 2021/95 8
utbildningssektorn 2022

§ 74 Handlingsplan suicidprevention 2021—2023 Un 2021/96 9

§ 75 Priser p restaurang Kaveldunet p Kerstinss 2022 Un 2021/102 10

§ 76 Remiss - utkast Vstra Gtalands lns beredskapsplan Un 2021/98 11
fr civilt frsvar, bilaga 13 Utbildningsvsendet och
barnomsorg

§ 77 Utbildningsnmndens verksamhetsbesk 2022 Un 2021/100 12 - 13

§ 78 Delegationsbeslut 2021 Un 2021/3 14

§ 79 Delgivningar utbildningsnmnden 2021 Un 2021/4 15

§ 80 Prislista interkommunal ersttning fr gymnasieskolan Un 2021/99 16 - 17
2022

§ 81 Ersttning till enskilda frskolor, fritidshem, Un 2021/101 18 - 19
grundskolor, frskoleklasser och pedagogisk
verksamhet r 2022 samt interkommunal ersttning fr
frskolor, fritidshem, grundskolor, frskoleklasser samt
pedagogisk verksamhet r 2022

Justerare Utdragsbestyrkande
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§7O Diarienummer Un 2021/1

Information 2021

Sammanfattning av rendet

Information frn Leif Lagergren, Susanne Sandgren och Hillevi Larsson, Skaraborgs
kommunalfrbund
— Ml
— Fullfljda studier
- Vrdsamverkan

Utbildningsnmndens ordfrande informerar
- Socialnmndens beslut
- Mltidens dag
- Avstmningskonferens gymnasieantagning Skaraborg
- Skolpolitiskt ntverk

Chef utbildningssektor informerar
- Incident Jonslunds skola
- E&Y — utredning ledningsorganisation
- Qigong 2022
- Fullfljda studier 2.0 23/2
- Aulan tillgnglig fr uthyrning igen frn 1/1-22
- Antal barn i frskolan under vt-22
— l:l k 2—5 infrt frn vecka 45
- HLR-utbildning fr all personal pgr
- Medfinansiering vuxenutbildning terbetalad frn Campus Vstra Skaraborg

Justerare Utdragsbestyrkande
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71 Diarienummer Un 2020/86§

Frslag frn ledamot i utbildningsnmnden angende digital lxhjlp

Utbildningsnmndens beslut

Under nuvarande frutsttningar inte erbjuda digital lxhjlp (tjrrlxhjlp).

Sammanfattning av rendet

Utbildningsnmndens arbetsutskott beslutade p sitt sammantrde 2020-09-29 § 81 ge
utbildningssektor i uppdrag att titta p mjligheterna att infra digital lxhjlp, utifrn ett frslag
frn en ledamot i utbildningsnmnden. [januari presenterades resultatet av en enkt som
genomfrts av eleverna p Nossebro skola 6-9 fr ledamterna i utbildningsnmnden.

P utbildningsnmndens arbetsutskotts sammantrde 2021-1 1-03 § 60, samt
utbildningsnmndens sammantrde 2021-1 1-16 § 71, presenteras den slutliga utredningen kring
digital lxhjlp. Utredningen visar att det idag r svrt att genomfra digital lxhjlp i egen regi
och fr att detta ska kunna genomfras behvs det samarbete med en frening eller fretag som
genomfr lxhjlpen. D frvaltningen inte funnit ngon sdan frening eller fretag r

bedmningen att kommunen inte kan erbjuda digital lxhjlp under nuvarande frutsttningar.

Ledamterna diskuterade underlaget och struktur av lxor. Utifrn diskussionen lyfts vikten av
att sektor utbildning fortsattjobbar med frgan.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag Unau 2021-1 1-02, § 60
- Tjnsteskrivelse, 2021-1 0-20
— Utredning gllande digital lxhjlp, 2021-10-20
- Enkt lxhjlp ht 2020, 2021-02-02
- Skrivelse angende digital lxhjlp, 2020-09-29
- Protokollsutdrag § 3, Un 2021-01-26
- Tjnsteskrivelse — Frslag frn ledamot i utbildningsnmnden angende digital lxhjlp, 2021-
02-02

Beslutet ska skickas till

Rektor Nossebro 6—9 skola

Justerare Utdragsbestyrkande
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§ 72 Diarienummer Un 2021/94

Lsrstider 2022/2023

Utbildningsnmndens beslut
Anta frslaget till lsrstider fr lsret 2022—2023.

Sammanfattning av rendet

Ramarna fr lsret fresls vara desamma som fr vr grannkommun, det vill sga lsrsstart
och sommaravslutning sammanfaller med Varas lsrsstart och slut. Det innebr att vi fr lgre
kostnader fr gymnasieskolskjutsen frn Jonslund samt underlttar fr vrdnadshavare som har
barn i grundskolan i Essunga kommun samt p Lagmansgymnasiet. Det kar ven mjligheterna
fr kommungemensamma aktiviteter fr svl personal som elever.

D dagarna fr de nationella proven inte publicerats nnu kan ngon enstaka dag komma att
ndas.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag Unau 2021-1 1-02, § 56
— Tjnsteskrivelse, 202 1 - 1 0-20
- Frslag Lsrstider 22-23 Essunga kommun, 2021-10-25

Beslutet ska skickas till

Samtliga rektorer i Essunga kommun

Justerare Utdragsbestyrkande
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§ 73 Diarienummer Un 2021/95

Frdelning av generella statsbidrag inom utbildningssektorn 2022

Utbildningsnmndens beslut
Generella statsbidrag ska till strsta del riktas mot personalfrstrkning och redovisas fr
utbildningsnmnden i samband med anskan samt slutredovisning.

Sammanfattning av rendet

Utbildningsnmnden som huvudman har, enligt Skollagen, ansvar fr att frdela resurser i
skolan enligt elevernas frutsttningar och behov.

I kommunallagen (201 7:725) 6 kap. 38 § framkommer att beslutandertten inte fr delegeras
gllande renden som avser verksamhetens ml, inriktning, omfattning eller kvalitet.

Det generella statsbidraget Likvrdig skola ska g till att utka huvudmannens resurser fr att
strka likvrdigheten och kunskapsutvecklingen i frskoleklass och grundskolan. Statsbidraget
ska anvndas till att utka pgende insatser eller utfra nya insatser som strker likvrdighet
och kunskapsutveckling i frskoleklass och grundskolan.

Huvudmannen ansvarar fr att analysera resultat, identifiera behov och prioritera vilka insatser
som statsbidraget ska finansiera. Det r ocks huvudmannen som bestmmer hur bidraget ska
frdelas inom organisationen.

Utbildningssektorn freslr att generella statsbidrag ska till strsta del riktas mot
personalfrstrkning. Vid en strre utredning av grundskolans organisering som E&Y gjorde
2020 framkommer att det inte finns ngra strre skillnader i elevers meritvrde i rskurs 9 utifrn
tidigare skola varp bidraget frdelasjmt mellan grundskolorna. Vid redovisning av
statsbidraget fr utbildningsnmnden i samband med anskan samt slutredovisning redovisas
frdeldelningen p enhetsniv i ett eget rende.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag Unau 2021-1 1-02, § 57
- Tjnsteskrivelse, 2021—1 0-20
- Handlingsplan Likvrdig skola 2022, 2021-10-27

Beslutet ska skickas till

Ekonom/controller

Justerare Utdragsbestyrkande
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§ 74 Diarienummer Un 2021/96

Handlingsplan suicidprevention 2021-2023

Utbildningsnmndens frslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmktige beslutar

- Handlingsplan Suicidprevention 2020—2025 fr Vstra Gtaland antas.
- Handlingsplan Suicidprevention 2021-2023 fr Essunga antas.

Sammanfattning av rendet

Skaraborgs Kommunalfrbund beslutade 2020-10-09, § 85 att rekommendera kommunerna att
besluta om Handlingsplan Suicidprevention 2020-2025 fr Vstra Gtaland.

Den regionala handlingsplanen bestr av sex punkter. En av punkterna innebr att kommunen
ska ta fram en lokal handlingsplan. Utbildningssektor och social sektor har i samverkan med
Nrhlsan i Nossebro och inom ramen fr det folkhlsostrategiska samarbetet med Vstra
Gtalandsregionen tagit fram en lokal handlingsplan fr Essunga kommun.

Vgledande fr arbetet med Handlingsplan suicidprevention 2021-2023 fr Essunga har varit att
den ska vara kort och koncis och innehlla ngra f punkter som r mjliga att uppn. Den lgger
fokus p att ka kunskapen om suicid i samhllet och i verksamheterna. Handlingsplanen r en
del av det lngsiktiga arbetet fr att frbttra den psykiska hlsan bland kommuninvnarna i
Essunga som sker inom ramen fr folkhlsordets arbete.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag Unau 2021—1 1—02, § 58
- Tjnsteskrivelse, 202 l - 1 0-22
- Essunga Handlingsplan suicidprevention 2021-2023, 2021-10-22
- Skaraborgs kommunalfrbund, direktionen 2020-10-19, § 85, 2021-10-22
- Handlingsplan Suicidprevention 2020-2025 fr Vstra Gtaland, 2021-10—22

Beslutet ska skickas till

Skaraborgs kommunalfrbund
Socialnmnden
Utbildningsnmnden

Justerare Utdragsbestyrkande
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§ 75 Diarienummer Un 2021/1 02

Priser p restaurang Kaveldunet p Kerstinss 2022

Utbildningsnmndens frslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmktige beslutar

- Pensionrer: ofrndrat 59 kronor (varmrtt, sallad, valfri dryck, brd, kaffe och efterrtt).
- vriga: hjs frn 90 till 95 kronor (varmrtt, sallad, valfri dryck, brd, kaffe och efterrtt)

Sammanfattning av rendet

Kostenheten har gjort en versyn av priserna p restaurang Kaveldunet p Kerstinss.
Restaurangens huvudsakliga mlgrupp r de ldre invnarna i kommunen och personal anstllda
i Essunga kommun och Essunga Bostder AB. Mnga ldre ser Kaveldunet som en viktig plats
att kunna mtas p och freslr drfr ett ofrndrat pris.

mo FrslagInbr 2021
2022

PenSIOnrer Varmratt, sallad, vall dryck,
59 kr 59 kl.

brd, kaffe och efterrtt

Varmrtt, sallad, valfri drchkT
brd, kae och efterrtt

90 kr 95 krvriga

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag Unau 2021—1 1-02, § 62
- Tjnsteskrivelse, 2021-04-07

Beslutet ska skickas till
- Utbildningsnmnden
- Socialnmnden
- Chef utbildningssektor
- Kostchef

Justerare Utdragsbestyrkande
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§76 Diarienummer Un 2021/98

Remiss - utkast Vstra Gtalands lns beredskapsplan fr civilt
frsvar, bilaga 13 Utbildningsvsendet och barnomsorg

Utbildningsnmndens beslut
Yttra sig ver remissen, bilaga 13 Utbildningsvsendet och barnomsorg, enligt nedan.

Sammanfattning av rendet

Essunga kommun har ftt ett utkast till lnets beredskapsplan fr civilt frsvar. Syftet med
planen r att den ska vara inriktande, vgledande och stdjande fr kommunerna i deras
planlggning. Den ska ven vara ett std fr myndigheter med anknytning till lnet.

Utbildningsnmnden frvntas yttra sig ver bilaga 13 (utbildningsvsendet och barnomsorg)

De frgor som man nskar svar p r:

o r syfte och ml med Plan fr civilt frsvar tydligt — om inte ge konkret frslag p vad
som behver frtydligas.

o r innehllet frsteligt — om inte vad behver frtydligas och ge konkret frslag.
o Br ngot lggas till?
o Br ngot tas bort?

I bilaga 13, under rubriken Barnomsorg str: ”Slutligen kan ppekas att fr det fall ett barn
saknar omsorg inom den egna familjen s kan en kommun komma att tvingas inta en
frmyndarroll fr barnet.” Detta br frtydligas d ansvaret fr ett frmyndarskap av barn ligger
p annan nmnd.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag Un 2021—1 1-16, § 76
- Tjnsteskrivelse, 2021-10-21
- Bilaga 13 Utbildningsvsendet och barnsomsorg, 2021-09—28
- Huvuddokument Plan fr civilt frsvar Vstra Gtalands ln, 2021—09-28
- Remiss Beredskapsplan fr civilt frsvar Vstra Gtaland, 2021—09-28

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Justerare Utdragsbestyrkande
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§ 77 Diarienummer Un 2021/1 OO

Utbildningsnmndens verksamhetsbesk 2022

Utbildningsnmndens beslut
- Fljande verksamhetsbesk ska genomfras under veckorna 4-6 2022.

Verksamhet: Frtroendevald:

Bredls skola F—5, fritidshem och 5-rsverksamheten Lyan Fredrik Karlsson (M)

“‘slunds skola F—5 Qch frltldsh ";

oaklm SVensson (M

Nossebro skola F—5 och fritidshem Ralph Lundell (KP)
"bro skola

Frskolan Dalagrden Kenth Henningsson (S)

_Anette Hlllstrom

Kost och lokalvrd Maria Malmberg (C)
arskolan Forskolan-An

Familjecentralen, Frskolan Stallaholm Birgitta Nielsen (V)

- Verksamhetsbesken ska fokusera kring lrdomar av pandemin.

Sammanfattning av rendet

Varje r genomfr utbildningsnmndens ledamter ett antal besk i utbildningssektorns
olika verksamheter, med undantag av 2020 och 2021 p grund av covid-l9. Syftet r att
nmnden kan, i uppdraget som huvudman, frskra sig om att verksamheternas kvalitet och
likvrdighet skerstlls med utgngspunkt i skollag, lroplan och andra skolfrfattningar.

Ledamterna i utbildningsnmnden r verens om att kommande verksamhetsbesk lgga fokus
p lrdomar av pandemin samt arbetet framt.

Ordfrande ger en kort repetition kring innebrden av verksamhetsbesk. Alla verksamheter br
beskas under vecka 4-6. Respektive verksamhetschef ska kontakta den frtroendevalde fr att

Justerare Utdragsbestyrkande
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komma verens om lmplig tidpunkt fr besk. Ledamterna ombeds avstta en heldag fr
besken. Ersttare vlkomnas ocks att gra verksamhetsbesk och kan, liksom ledamter,
anska om ersttning fr frlorad arbetsinkomst fr detta.

Ledamterna ska terrapportera sina verksamhetsbesk p utbildningsnmndens sammantrde
den 22 februari, som brjar klockan 13:30 fr att hinna med alla redovisningar.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Unau 2021—1 1-02, § 61

Beslutet ska skickas till
- Ledamter och ersttare i utbildningsnmnden
- Chef utbildningssektor
- Samtliga rektorer p Essunga kommuns skolor och frskolor

Justerare Utdragsbestyrkande
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§ 78 Diarienummer Un 2021/3

Delegationsbeslut 2021

Utbildningsnmndens beslut

Godknna redovisning av delegationsbeslut som frtecknas i protokoll den 16 november 2021.

Sammanfattning av rendet

Utbildningsnmnden har verltit sin beslutandertt till utskott, ordfrande och tjnstemn i
enlighet med sin delegationsordning (Kommunallag 2017:725, 7 kapitlet, 5—7 paragraferna).
Syftet med en delegationsordning r att avlasta nmnden i vissa renden till frmn fr renden
av mer principiell beskaffenhet. Detta mjliggr en effektivare verksamhet frn nmnden till
delegaten med kortare beslutsvgar och snabbare handlggning av utvalda renden enligt
delegationsordningen.

Beslut gjorda p delegation ska redovisas till utbildningsnmnden enligt kommunallag
(2017:725) 7 kapitlet, 8 paragrafen. Redovisningen innebr inte att utbildningsnmnden
omprvar eller faststller delegeringsbesluten. Dremot fr utbildningsnmnden terta lmnad
delegering eller fregripa ett beslut i ett enskilt rende av den som ftt beslutandertten genom
att sjlv ta ver rendet och fatta beslut.

Utbildning i grundskolan. punkt 7.5: Vid anmlan om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit
utsatt fr krnkande behandling ska omstndigheterna kring de uppgivna krnkningarna
skyndsamt utredas. l frekommande fall ska tgrder vidtas som skligen kan krvas fr att
frhindra krnkande behandling i framtiden.

- Delegationsbeslut punkt 7.5 krnkningar under perioden 2021-09-21--2021-l 1-08, 2021-
11-10

Justerare Utdragsbestyrkande

MWh i / i
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Utbildningsnmnden

§ 79 Diarienummer Un 2021/4

Delgivningar utbildningsnmnden 2021

Utbildningsnmndens beslut
Lgga delgivningama till handlingarna.

Sammanfattning av rendet

- Frvaltningsrttens dom i rende 2815-21 gllande skolskjuts, 2021-1 1-04
- Protokollsutdrag § 64, Kommunfullmktige, 2021-1 1-08, 2021—1 1-1 1

- Verksamhetsplan med budget 2022-2024, 202 1-1 1-1 1

— Protokollsutdrag § 69, Kommunfullmktige, 2021—1 1-08, 2021-1 1-11
- Sammanstllning ver sammantrdesdagar 2022, 2021-1 1-1 l
- Protokollsutdrag § 63, Kommunfullmktige, 2021—1 1-08, 2021-1 1—11

- Delrsrapport tertial 2, 2021, 2021-1 1-11

Justerare Utdragsbestyrkande
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§80 Diarienummer Un 2021/99

Prislista interkommunal ersttning fr gymnasieskolan 2022

Utbildningsnmndens beslut
— Faststlla prislista fr grundbelopp enligt nedanstende arbetsordning.
- Fram till prislistan kan faststllas kommer 2021 rs priser att tillmpas ochjustering till 2022
rs prislista sker s snart som mjligt.
- Alla berrda friskolor och kommunalskolor meddelas skriftligt om detta beslut.
- Belopp avseende elever som har ett omfattande behov av srskilt std prvas och beslutas om i

varje enskilt fall efter anskan frn huvudmannen.
- Delegation till chef utbildningssektor att faststlla priserna enligt nedanstende principer.
- Framtagande av prislista bygger p skollagen (2010:800) 16 kapitlet, 55 paragrafen.

Sammanfattning av rendet

Prislista fr gymnasieskolans elevplatser per program ska beslutas av huvudman fre kalender-
rets brjan. Nr det gller bidragen till fristende verksamheter ska kommunen fatta ett srskilt
beslut om bidrag fr varje enskild huvudman dr det finns elever hemmahrande i kommunen.
Dessa beslut ska fattas senast i december infr det kommande ret. Enligt SKR cirkulr 18:46 r

det mjligt att ha en ordning som innebr att nmnden fattar beslut om sjlva principerna fr hur
bidragen ska faststllas och att det r delegerat till en tjnsteperson att fatta bidragsbeslutet fr

var och en av de enskilda huvudmnnen.

Grundbeloppet i beslutet kan vara generellt.

Essunga kommun har samverkansavtal med Kunskapsfrbundet Vst, Utbildning Skaraborg och
Vrgrda kommun. Ett genomsnittspris rknas fram per program dr programmen finns i alla tre
avtalen. I de fall programmet finns i tv avtal rknas ett genomsnitt p dessa. Finns programmet
enbart i ett av avtalen anges det priset per program i Essunga kommuns prislista. Nr det gller
naturbruksutbildningar har Essunga kommun samverkansavtal med Vstra Gtalandsregionen.

Chef utbildningssektor faststller interkommunala ersttningar och bidrag till friskolor fr 2022
nr kommunfrbund, region och kommuner som Essunga kommun har samverkansavtal med har
faststllt sina priser. De ligger d som underlag till Essunga kommuns prislista.

I de fall programmet inte finns i ngot av kommunens avtal tillmpas riksprislistan nr

programmet finns vid en friskola och skolkommunens pris vid kommunal skola.

Prislistan avser elever som vljer utbildning utanfr kommunens samverkansavtal.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Fr elever som r mottagna i frsta hand (med srskilda skl), i kommunala skolor utan
samverkansavtal, gller att skolkommunens pris faktureras.

Alla priser innehller ersttning fr Skolmltider och administration. Priser till fristende skola
redovisas inklusive moms.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag Unau 2021-1 1-02, § 54
- Tjnsteskrivelse, 202 1 - 1 0-26

Beslutet ska skickas till
- Chef utbildningssektor
- Ekonom/controller
- Respektive berrd kommun och eventuellt enskild verksamhet

Justerare Utdragsbestyrkande
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\A Utbildningsnmnden

Essunga ommun 'QTffgsm

§81 Diarienummer Un 2021/101

Ersttning till enskilda frskolor, fritidshem, grundskolor,
frskoleklasser och pedagogisk verksamhet r 2022 samt
interkommunal ersttning fr frskolor, fritidshem, grundskolor,
frskoleklasser samt pedagogisk verksamhet r 2022

Utbildningsnmndens beslut
- Faststlla nedanstende frslag till ersttning till enskild verksamhet samt interkommunal
ersttning fr r 2022.
- Delegera till chef utbildningssektor att ta beslut fr varje enskild verksamhet under 2022.

Deltar inte i beslutet

Fredrik Karlsson (M) deltar inte i beslutet p grund av jv.

Sammanfattning av rendet

Frslag till prislista 2022

Nedan r frslag till prislista 2022 fr enskilda frskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg
samt interkommunal ersttning till frskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Prislistan avser barn och elever folkbokfrda i Essunga kommun som r beviljade plats i annan
kommun utan srskilda skl. Prislistan avser dessutom barn och elever frn annan kommun som
beviljats plats i Essunga kommuns verksamhet med srskilda skl.

Interkommunal ersttning, ersttning per mnad
15 tim/vecka ver 15 tim/vecka

Pedagogisk omsorg l - 5 r 5 7ll kr 8 158 kr

Frskola l - 5 r 8 411 kr 10 794 kr

Skolbarnomsorg 6- 12 r, oavsett antal timmar 2 657 kr

Ersttning till enskild verksamhet, ersttning per mnad
15 tim/vecka ver 15 tim/vecka

Pedagogisk omsorg 1 - 5 r 6 081 kr 8 687 kr

Frskola 1 - 5 r 8 935 kr 11 471 kr

Skolbarnomsorg 6- 12 r, oavsett antal timmar 2 846 kr

Ersttningen grundar sig p att respektive verksamhet sjlva fakturerar frldrarna enligt
maxtaxans regler.

Justerare Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRDESPROTOKOLL

Utbildningsnmnden

SammantrdesdatumEssunga kommun 2021-11-16

Interkommunal ersttning fr frskoleklass och grundskolans elever r 2022
Per r Per termin Per mnad

Frskoleklass 84 730 kr 42 365 kr 7 061

rskurs 1 - 5 91 522 kr 45 761 kr 7 627

rskurs 6 - 9 95 202 kr 47 601 kr 7 934

Ersttning fristende skola r 2022

Frskoleklass 90 564 kr 45 282 kr 7 547 kr

rskurs 1 - 5 97 956 kr 48 978 kr 8 163 kr

rskurs 6 — 9 101 952 kr 50 976 kr 8 496 kr

Beslutsunderlag
- Tjnsteskrivelse version 2, 2021-1 1-16
- Protokollsutdrag Unau 2021-1 1-02, § 55
- Tjnsteskrivelse, 202 l - 1 0-26

Beslutet ska skickas till

- Chef utbildningssektor
- Controller
- Respektive berrd kommun och eventuell enskild verksamhet

Justerare Utdragsbestyrkande
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