Rutiner kring ersättning för gymnasieelever from ht 2010
Eftersom Umeå kommun nu ändrat avstämningsrutiner för elever som är folkbokförda i Umeå
kommun, 24-80, och studerar på gymnasiet vill vi härmed informera om de rutiner som
kommer att gälla.
Umeå kommun betalar endast en peng per elev. Eleven kan således inte vara inskriven hos
mer än en utförare. För att kunna följa elevförändringarna kommer en avstämning att göras
varje månad med start i samband med läsårets början. Juli månad utbetalas som en preliminär
ersättning som regleras när faktiskt antal elever avlästs i augusti. Utbetalningen avser 1/12 av
ersättningen varje månad.
För utbildningsanordnare som registrerar eleverna i kommunens elevregister utläses elevantalet den 15:e varje månad och en reglering av elevpengen görs enl fastställda rutiner.
För externa utbildningsanordnare skickas en grundlista in till kommunen så snart terminen
startat. Sedan rapporteras avvikelser från den listan in varje månad enl överenskommet datum,
se bilaga 1, och reglering av utanordnade pengar görs. Ingen fakturering ska göras till kommunen utan en utbetalning kommer att ske efter det att elevantalet/avvikelsen inrapporterats
till kommunen.
Grundlistan skall skickas in som ett excel underlag. Där ska läsår, personnummer, namn, utbildningsväg och årskurs framgå. Även företagets organisationsnummer och till vilket giro
pengarna ska utanordnas skall meddelas.
Avvikelserapporten ska innehålla avläsningsdatum, personnummer, namn, utbildningsväg, åk,
ändringsdatum och orsak till ändringen (byte av utbildningsväg, byte av skola, studieavbrott
e.t.c)
Rapporterna skickas till inger.widell@umea.se

Förslag på utläsningsdatum

Bilaga 1

Första vardagen efter följande datum
5:e varje månad
John Bauergymnasiet
NTI-gymnasiet

8:e varje månad
Thoren Business School
Yrkesgymnasiet
Umeå Praktiska Gymnasium

11:e varje månad
Minervagymnasiet
Umeå Internationella Gymnasium
Waldorfgymnasiet

Utbildningsanordnare med ett fåtal elever utläser den 10:e varje månad

Avbrotts-/mottagande datum den femtonde eller före den femtonde varje
månad regleras i sin helhet för den månaden.
Avbrotts-/mottagande datum efter den femtonde regleras from påföljande
månad.
Utbetalning från kommunen sker inom en vecka efter den femtonde varje
månad.

