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Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsbeslut - maj 2018
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen
av delegationsbeslut och lägger ärendet till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Protokoll 2018-05-15
Förvaltningschef:
Barn-och utbildningsnämnden har en investeringsbudget på
5.800.000 kr för 2018. Från Kommunstyrelsens arbetsutskott begärs
igångsättningstillstånd för nedanstående projekt (Dnr BUN
2018/001):
Elevarbetsplatser

371.000 kr

Solskydd

110.000 kr

Ljuddämpande åtgärder

444.000 kr

Möbler & Övriga inventarier

469.000 kr

It-investering

SO2

550.000 kr

It-investering SO1

525.000 kr

It-investering SO3

300.000 kr

Elpiano

60.000 kr

Bandsågar

40.000 kr
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Utrustning Idrottshallar

80.000 kr

Beslut – mottagande i grundsärskola (Dnr BUN 2018/077), (Dnr
BUN 2018/078) och (Dnr BUN 2018/090)
Beslut efter tillsättsprövning – två fritidspedagoger vid Vindrosens
och Blåklockans fritidshem (Dnr BUN 2018/080)
Beslut efter tillsättsprövning – vikarierande lärare i tyska på
Frostaskolan (Dnr BUN 2018/081)
Beslut efter tillsättsprövning – anställning av två barnskötare Ängens
förskola och pool (Dnr BUN 2018/084)
Administrativ chef:
Beslut om utökad interkommunal ersättning (Dnr BUN 2018/044)
Beslut om tilläggsbelopp (Dnr BUN 2018/054)
Anställning av skolbussförare under perioden 2018-07-18 -2019-0613
Revidering av Barn- och utbildningsnämndens beslutade dokumenthanteringsplan för grundskolorna
Beslut om tilläggsbelopp (Dnr BUN 2018/091)
Rektor landsbygdsskolorna
Anmälan misstanke om kränkande behandling, trakasserier eller
diskriminering per datum 2018-01-11 och 2018-01-29 – 2018-01-31
Rektor Georgshillsskolan åk 6-9
Anmälan misstanke om kränkande behandling, trakasserier eller
diskriminering per datum 2018-05-14
Ekonom:
Hörby kommun har ansvaret för inackorderingstillägg till eleverna,
antagna i kommunal gymnasieskola, som måste bo på skolorten på
grund av lång resväg mellan skolan och hemmet.
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Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering
och hemresor. Tilläggets storlek är därför beroende av avståndet
mellan föräldrahemmet och skolan. En förutsättning för att tillägget
beviljas är att eleven faktiskt är inackorderad på skolorten hos annan
än förälder. I samarbete med Eslövs och Höörs kommuner har
förslag till inackorderingstillägg för läsåret 2018/2019 upprättats.
Besvärlig resväg
Om den totala restiden fram och åter mellan hemmet och skolan är
minst två timmar per dag kan inackorderingstillägg beviljas. Kravet
på två timmars restid måste vara uppfyllt minst fyra dagar per
tvåveckorsperiod.

Inackorderingstillägget erhålls under 4 månader för höstterminen
och 5 månader för vårterminen.
Nedanstående belopp föreslås gälla för läsåret 2018/2019:
Avstånd km

Kroner/mån

0-44

1 515

45-84

1 615

85-124

1 770

125-174

1 965

175-224

2 115

225-599

2 230

600-899

2 375

900-1299

2 575

1300-

2 870

Lägsta summan (1 515 kronor/månad) baseras på 1/30 av
prisbasbeloppet enligt skollagen
Enligt beslut av riksdagen har hemkommunen ansvaret för
resebidrag till gymnasieeleverna. Resebidraget är till för dagliga resor
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mellan bostaden och skolan. Den som är inackorderad har inte rätt
till resebidrag. Vid praktik kan (efter särskild prövning) utgå både
resebidrag och inackorderingstillägg. Detta gäller även elever som
erhåller inackorderingstillägg från CSN.
Vem är berättigad till Läsårskort?
För att få resebidrag måste eleven uppfylla följande grundvillkor:
Genomgå utbildning vid gymnasieskolan.
Rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller barnbidrag.
Den dagliga färdvägen mellan bostad och skola skall vara minst 6 km.
Läsårskort
Gymnasieeleverna tilldelas i första hand resebidrag i form av
läsårskort. Om kollektiva transportmöjligheter saknas kan ersättning
erhållas efter en kilometertaxa enligt nedanstående.
Ersättning enligt kilometertaxan kan också utgå om avståndet mellan
bostad och närmaste busshållplats överstiger 6 km.

Vid bidrag efter kilometertaxa kan resebidrag utgå med högst 4
månadsbelopp för höstterminen och högst 5 månadsbelopp för
vårterminen.
2018/2019
Färdväg minst

Kr/mån

6 km enkel väg

425:-

13 "

525:-

19 "

735:-

27 "

875:-

36 "

1 100:-

46 "

1 385:-

.
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