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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
_________________________________________________________________
Plats och tid: Furåsen Färgelanda onsdag 26 juni 2019, kl 10.00 – 11.40
Beslutande
Sandra Hallberg (C), ordf.
Elisabeth Örn (C) ers för Tomasz Galbas (C)
Birger Byström (L)
Hans-Göran Palmquist (M)
Tommy Larsson (S)
Ann-Britt Dahl (S) ers för Peter Höög (S)
Hanna Clemens (SD) ers för Hans Johansson (SD)

Närvarande icke tjänstgörande
ersättare
Bengt Svedberg (M)

Övriga närvarande
Lars Bäcker, ekonom
Anna Gunnervik, skolchef
Marianne Martinsson, sekreterare
Se i övrigt resp. §
Jäv och ersättare vid jäv anges i resp. §

Utses att justera: Hanna Clemens (SD)

Paragrafer §§ 64-65

Underskrifter
Ordföranden: ____________________________________________________________________

Sandra Hallberg
Justeringperson:__________________________________________________________________
__
Hanna Clemens

Sekreterare: _____________________________________________________
Marianne Martinsson

BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsorgan: Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-06-26
Anslags uppsättande: 2019- 07-04
Anslags nedtagande: 2019-07-26
Protokollet förvaras på kommunkontoret
Underskrift Marianne Martinsson
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UN § 64
Dnr UN 2019/72, 79, 80, 81, 87 - 93
Överväganden avseende tidigare beslut om elevpeng till fristående
enheter.
Utbildningsnämndens beslut
Efter överväganden beslutar nämnden att för närvarande inte göra några ändringar av
tidigare beslut avseende elevpeng till fristående enheter
- Baserat på budget 2019
- Faktiskt utfall 2017
- Faktiskt utfall 2018
Utbildningsnämnden godkänner att utbetalning av elevpeng till de fristående enheterna görs
enligt aktuella beslut och i enlighet med tidigare rutiner. Om förvaltningsrätten kommer till
slutsatsen att elevpengen ska ändras görs en korrigering i efterhand.
Ärendebeskrivning
Barnens lek och lär och Järbo.com har överklagat sina respektive beslut avseende
elevpengen baserad på budget 2019. Nämnden överväger i dag om dessa två beslut och de
övriga besluten avseende elevpengen baserad på budget 2019 respektive besluten avseende
elevpengen baserad på faktiskt utfall 2017 och faktiskt utfall 2018 ska upphävas/ändras.
Juridisk expertis på Sveriges kommuner och landsting har anlitats och meddelat följande:
”Ni ska betala ut skolpengen nu direkt även om det är överklagat. Även om klagandena får
framgång i förvaltningsrätten och ett högre belopp ska betalas ut så kan detta utges i
efterhand.”
Skolchefen och skolans ekonom informerar

Skickas till
Fristående enheter
Förvaltningsrätten
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UN § 65
Dnr 2019/72
Rättidsprövning - Överklagande av beslut om elevpeng baserat på budget
2019 – Järbo.com
Utbildningsnämndens beslut
Rättidsprövning: Överklagandet har inkommit under överklagningstiden.
Ärendebeskrivning
Järbo friskola har överklagat utbildningsnämndens beslut 2019-05-09, § 38 om elevpeng
baserad på budget 2019.
Nämnden har att göra en rättidsprövning – pröva om överklagandet kommit in i rätt tid.
Nämnden har därefter att överlämna överklagandet till domstolen för prövning.

Skickas till
Förvaltningsrätten i Göteborg.
Skolchefen
Skolekekonomen

Justering

Utdragsbestyrkande

