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Justerat bidragsbelopp 2013 till fristående skolor
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa justerade bidragsbelopp till
fristående skolor för år 2013
Ärendet
I Ljungby kommun finns ett antal fristående förskolor, en fristående grundskola och två fristående gymnasieskolor. Att de är fristående innebär att de
har en annan huvudman (ägare) än kommunen. Kommunen betalar bidrag till
de fristående verksamheterna både i Ljungby kommun och i andra kommuner.
Bidragsbeloppen baseras på kommunens egna kostnader per barn/elev i motsvarande verksamhet. Bidragsbeloppen fastställs inför varje år men beloppen för
2013 behöver justeras med anledning av ett högre löneutfall för lärarna än vad
som budgeterats.
Administrativa cheferna föreslår följande bidragsbelopp:
Förskola
Timmar per vecka (h):
0,15 h
15,1-25 h
25,1-35 h
För barn 1-2,5 år (kr):
91 747 kr
118 726 kr 130 668 kr
För barn över 2,6 år (kr): 70 960 kr
74 058 kr
99 708 kr
Fritidshem
Fritidshem, Lovtillsyn
Förskoleklass
Grundskola

31 031 kronor
15 262 kronor
61 828 kronor
årskurs 1-6
årskurs 7-9

35,1- h
162 070 kr
123 149 kr

78 464 kronor
86 900 kronor

Gymnasium
Bygg (84 928 kr)
Barn och fritid (108 745 kr)
Ekonomi (69 630 kr)
El (99 242 kr)
Hantverk (133 191 kr)
Handel och administration (74 844 kr)
Industri (132 750 kr)
Media (79 258 kr)
Naturvetenskap (69 217 kr)
Omvårdnad (73 899 kr)
Samhällsvetenskap (71 004 kr)
Teknik (70 751 kronor)
Estetiskt exklusive musik (135 571 kr) Estetiskt musik (90 964 kr)
Fordon exklusive transport och logistik (121 606 kr)
Fordon transport och logistik (143 097 kr)
Beredning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-09 § 153. Då gav
arbetsutskottet barn- och utbildningschefen i uppdrag att ta fram förslag på
justerade bidragsbelopp till fristående förskolor för år 2013 till barn- och
utbildningsnämndens sammanträde i oktober.
Utdragsbestyrkande

