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Ulf Månsson, kommunchef  
Jonas Wallin, ekonomichef §§ 455-458, §§460 - 470 
Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef §§ 456  
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Maria Syd, sekreterare 

   



 

Kommunstyrelsen 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

Sida 
3(35) 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 
§ 453 Dnr 81614 
Val av justerare och tid för justering ................................................................................ 5 

§ 454 Dnr 63891 
Fastställande av föredragningslistan ................................................................................ 6 

§ 455 Dnr 2019-000655 042 
Utredning om fortsatta resultatstärkande åtgärder för att nå en budget i balans - 
tydliggörande av summor ................................................................................................. 7 

§ 456 Dnr 2019-000224 042 
Resultatstärkande åtgärder för att nå fullmäktiges mål år 2020 ....................................... 8 

§ 457 Dnr 2019-000673 732 
Upphandling av utförare av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem (2008:962) - 
godkännande av förfrågningsunderlag ............................................................................. 9 

§ 458 Dnr 2019-000622 730 
Intraprenad - Juliagården ................................................................................................ 10 

§ 459 Dnr 2019-000659 605 
Interkommunala ersättningar 2020 ................................................................................. 11 

§ 460 Dnr 2019-000663 605 
Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och 
förskoleklasser 2020 - Förskolan Holken i Nordmaling Ekonomisk förening .............. 13 

§ 461 Dnr 2019-000662 605 
Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och 
förskoleklasser 2020 - Personalkooperativ Förskolan Bergslyan Ekonomisk Förening 15 

§ 462 Dnr 2019-000665 605 
Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och 
förskoleklasser 2020 - Hannaskolan .............................................................................. 17 

§ 463 Dnr 2019-000666 605 
Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och 
förskoleklasser 2020 - Bäckagårdsskolan ...................................................................... 19 

§ 464 Dnr 2019-000667 605 
Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och 
förskoleklasser 2020 - Primaskolan ............................................................................... 21 

§ 465 Dnr 2019-000669 605 
Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och 
förskoleklasser 2020 - Språkskolan ................................................................................ 23 

§ 466 Dnr 2019-000670 605 
Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och 
förskoleklasser 2020 - Prolympia ................................................................................... 25 



 

Kommunstyrelsen 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

Sida 
4(35) 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 467 Dnr 2019-000671 605 
Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och 
förskoleklasser 2020 - Internationella Engelska skolan ................................................. 27 

§ 468 Dnr 2019-000672 605 
Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och 
förskoleklasser 2020 - Montessoriskolan ....................................................................... 29 

§ 469 Dnr 2019-000668 605 
Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och 
förskoleklasser 2020 - Minervaskolan ........................................................................... 31 

§ 470 Dnr 2019-000678 605 
Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och 
förskoleklasser 2020 - Waldorfskolan ............................................................................ 33 

§ 471 Dnr 2019-000682 021 
Förlängning av lokal överenskommelse mellan Nordmalings kommun och Kommunal 
inom arbetsmarknadspolitiska programmet Extratjänster .............................................. 35 
 



 

Kommunstyrelsen 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

Sida 
5(35) 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 453 Dnr 81614  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 
Justerare jämte ordförande ska väljas för att justera protokollet i direkt anslutning till att 
sammanträdet avslutas.  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande Madelaine Jakobsson 
(C) i direkt anslutning till att sammanträdet avslutas. 
_____ 
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§ 454 Dnr 63891  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 
Föredragningslistan fastställs med tillägg av ärendet Bidrag till fristående skolor och 
enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser 2020 – Waldorfskolan, 
Förlängning av lokal överenskommelse mellan Nordmalings kommun och Kommunal 
inom arbetsmarknadspolitiska programmet Extratjänster samt att Upphandling av 
byggtjänster utgår. 
_____ 
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§ 455 Dnr 2019-000655 042 

Utredning om fortsatta resultatstärkande åtgärder för att nå en 
budget i balans - tydliggörande av summor 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav 2019-11-25 kommunchef i uppdrag att till och med 
kommunstyrelsens sammanträde 2019-12-09 att lämna uppgift kring hur mycket 
ytterligare besparingar som måste realiseras för att 2020 nå budget i balans utifrån 
kommunfullmäktiges finansiella mål.   
Innebörden av de nödvändiga besparingsåtgärderna är omfattande och påverkar 
planeringsperioden 2020-2023.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2019-11-25 § 452 
Tjänsteskrivelse - Fortsatta resultatstärkande åtgärder för att nå budget i balans 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunchef uppdras att till kommunstyrelsens sammanträde 2020-02-03 lämna 
möjliga besparingsförslag som motsvarar behovet utifrån kommunfullmäktiges 
finansiella mål.    
_____ 
Skickas till: kommunchef, ekonomichef, sektorchefer 
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§ 456 Dnr 2019-000224 042 

Resultatstärkande åtgärder för att nå fullmäktiges mål år 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Resultatstärkande åtgärder har vidtagits under 2019 i syfte att närma sig en budget i 
balans år 2020. Ytterligare möjligheter till besparingar måste övervägas varför 
kommunstyrelsen begärt en översyn av chefsorganisationen. 
Kommunchef redovisar under sammanträdet ledningsgruppens genomgång av 
chefsorganisationen. Utredningen visa att det i nuläget inte finns hållbara möjligheter 
till effektiviseringar inom chefsorganisationen i Nordmalings kommun.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunchef 
Chefsorganisation del2,kommunchef  
Redovisning av antal underställda och tjänstgöringsgrad, kommunchef 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen, 2019-11-25 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen, 2019-10-14 
Organisationsskiss 2019-12-03 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Översikt av chefsorganisationen är genomförd och redovisade beslutsunderlag belyser 
att det i nuläget inte finns hållbara möjligheter till effektiviseringar inom 
chefsorganisation vid Nordmalings kommun. 
_____ 
Skickas till: kommunchef, kommunchef, sektorchefer     
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§ 457 Dnr 2019-000673 732 

Upphandling av utförare av hemtjänst enligt Lagen om 
valfrihetssystem (2008:962) - godkännande av förfrågningsunderlag 

Sammanfattning av ärendet 
Nordmalings kommun har sedan 2015-04-13 valfrihetssystem i biståndsbedömd 
hemtjänst. Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika typer av insatser som beviljas 
utifrån den enskildes behov. Syftet är att underlätta för den enskilde att leva ett 
självständigt liv. 
Intresserade leverantörer har möjlighet att löpande ansöka om att bedriva hemtjänst i 
kommunen enligt förfrågningsunderlag. 
Förfrågningsunderlaget beskriver de tjänster och krav leverantörerna måste uppfylla. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef 
Förfrågningsunderlag, 2019-12-02  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Förfrågningsunderlaget för valfrihetssystem i biståndsbedömd hemtjänst godkänns med 
redaktionella ändringar samt XXXXX. 
_____ 
Reservation: Monica Jonsson (FD); Grethel Broman (S), Anders Olsson (S), Billy 
Moström (S) och Gerd Lindgren (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
Skickas till: socialchef (verkställande), ekonomichef (fk)  
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§ 458 Dnr 2019-000622 730 

Intraprenad - Juliagården 

Sammanfattning av ärendet 
Personalen från särskilda boendet, Juliagården, Norrfors, har 2019-06-03 lämnat in en 
ansökan om att  starta intraprenad.  Enligt kommunens policy för intraprenad står att 
verksamheten ska utgöra en självständig och företagsliknande enhet som på uppdrag 
utför verksamheten inom ramen för den kommunala organisationen. Verksamheten ska 
lämna in verksamhetsplan, verksamhetsidé, beskrivning av planerat kvalitetsarbete. 
Personalen ska även redovisa budget för verksamheten. 
En verksamhetsplan för intraprenaden inkom 2019-11-12 där följande områden har 
belysts: kvalitetsarbete, samverkan med boende/anhöriga, boendemiljön, kost och 
måltider, hälso- och sjukvård, aktiviteter och inlämnande av synpunkter. 
 
Tf.socialchefs yttrande 
Ambitionen hos personalen på Juliagården är att verksamheten ska måna om brukarnas 
boendemiljö och personalens arbetsmiljö. Det underlag som levererats är genomarbetat 
och genomlyst. Till verksamhetsplanen har budget bifogats. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse,  tf. socialchef 
Ansökan intraprenad Juligården, 2019-06-23 
Verksamhetsplan Juliagården, 2019-11-12 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta ansökan om att starta intraprenad. 
_____ 
Skickas till: socialchef, sökande 
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§ 459 Dnr 2019-000659 605 

Interkommunala ersättningar 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen skall varje år besluta om belopp för interkommunal ersättning. 
Interkommunal ersättning regleras i Skollagen (SFS 2010:800) för varje verksamhet. 
Nordmalings kommuns förvaltning har upprättat förslag avseende interkommunal 
ersättning (grundbelopp) inom pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem, grundsärskola, träningsskola och språkintroduktion för budgetåret 2020.  
 
Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 
egen regi 2020, i enlighet med Skollagen (2010:800) samt kompletterande föreskrifter i 
Skolförordning (SFS 2011:185). 
 
I grundbeloppet för interkommunal ersättning ingår: 
 
• undervisning (förskola och skolbarnomsorg: omsorg och pedagogisk 

verksamhet) 
• lärverktyg (förskola och skolbarnomsorg: pedagogiskt material & 

utrustning) 
• elevhälsa (gäller ej pedagogisk omsorg, förskola och skolbarnomsorg) 
• måltider 
• lokalkostnader  
• administrativ schablon på 3% av grundbeloppet (ped. omsorg 1%) 
 
Utöver grundbeloppet kan särskilda resurser (tilläggsbelopp) tilldelas där det finns 
barn/elever med behov av extraordinära stödinsatser och som inte har anknytning till 
den vanliga undervisningen, samt ersättning för elever som ska erbjudas 
modersmålsundervisning. För tilldelningen krävs särskild ansökan. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - interkommunala ersättningar, ekonomichef 
Tjänsteskrivelse - beslut om interkommunala ersättningar, ekonomichef 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa interkommunal ersättning per barn/elev inom 
respektive verksamhet 2020. 
 
Interkommunal ersättning 2020 
Pedagogisk omsorg   106 858 kronor per barn och år 
Förskola    124 203 kronor per barn och år  
Skolbarnomsorg   38 053 kronor per barn och år 
Förskoleklass   51 539 kronor per barn och år 
Grundskola, år 1-6   88 435 kronor per barn och år 
Grundskola, år 7-9   113 587 kronor per barn och år 
Grundsärskola   410 642 kronor per barn och år 
Träningsskola   410 642 kronor per barn och år 
 
_____ 
Skickas till: barn- och utbildningschef, barn- och utbildingsadm., ekonomiavdelningen 
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§ 460 Dnr 2019-000663 605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 
och förskoleklasser 2020 - Förskolan Holken i Nordmaling Ekonomisk 
förening 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen skall varje år besluta om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bidragets storlek regleras i Skollagen (SFS 
2010:800) för varje verksamhet. Sektor barn- och utbildning har upprättat förslag 
avseende bidragsbelopp (grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk 
omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, träningsskola 
och språkintroduktion för budgetåret 2020. Bidragsnivån är grundad på Nordmalings 
kommuns budget för gällande verksamhet i egen regi 2020, i enlighet med Skollagen 
(2010:800) samt kompletterande föreskrifter i Skolförordning (SFS 2011:185). 
I grundbeloppet för fristående verksamhet ingår ersättning för: 
• undervisning (förskola och skolbarnomsorg: omsorg och pedagogisk 

verksamhet) 
• lärverktyg (förskola och skolbarnomsorg: pedagogiskt material & 

utrustning) 
• elevhälsa (gäller ej pedagogisk omsorg, förskola och skolbarnomsorg) 
• måltider 
• lokalkostnader  
• administrativ schablon på 3% av grundbeloppet (ped. omsorg 1%) 
• schablon för mervärdesskatt som uppgår till 6% av det totala 

bidragsbeloppet 
 
Utöver grundbeloppet kan särskilda resurser (tilläggsbelopp) tilldelas verksamheter där 
det finns barn/elever med behov av extraordinära stödinsatser och som inte har 
anknytning till den vanliga undervisningen, samt ersättning för elever som ska erbjudas 
modersmålsundervisning. För tilldelningen krävs särskild ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Tjänsteskrivelse - beslut om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser 2020 - Förskolan Holken i Nordmaling Ekonomisk 
förening 
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Kommunstyrelsens beslut 
Följande bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive skolform för budgetår 
2020 fastställs:  
 
Pedagogisk omsorg   113 269 kronor per barn och år 
Förskola    131 655 kronor per barn och år 
Skolbarnomsorg   40 336 kronor per barn och år 
Förskoleklass   51 100 kronor per barn och år 
Grundskola, år 1-6   93 741 kronor per barn och år 
Grundskola, år 7-9   120 403 kronor per barn och år 
Grundsärskola   435 281 kronor per barn och år 
    
Förskolan Holken i Nordmaling Ekonomisk förening har rätt till bidrag enligt 
fastställda belopp för 2020.  
Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 
inskrivna barn. 
_____ 
Skickas till: berörd skola, adm.barn- och utbildning, ekonomiavdelningen, barn- och 
utbildningschef 
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§ 461 Dnr 2019-000662 605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 
och förskoleklasser 2020 - Personalkooperativ Förskolan Bergslyan 
Ekonomisk Förening 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen skall varje år besluta om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bidragets storlek regleras i Skollagen (SFS 
2010:800) för varje verksamhet. Sektor barn- och utbildning har upprättat förslag 
avseende bidragsbelopp (grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk 
omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, träningsskola 
och språkintroduktion för budgetåret 2020. Bidragsnivån är grundad på Nordmalings 
kommuns budget för gällande verksamhet i egen regi 2020, i enlighet med Skollagen 
(2010:800) samt kompletterande föreskrifter i Skolförordning (SFS 2011:185). 
I grundbeloppet för fristående verksamhet ingår ersättning för: 
• undervisning (förskola och skolbarnomsorg: omsorg och pedagogisk 

verksamhet) 
• lärverktyg (förskola och skolbarnomsorg: pedagogiskt material & 

utrustning) 
• elevhälsa (gäller ej pedagogisk omsorg, förskola och skolbarnomsorg) 
• måltider 
• lokalkostnader  
• administrativ schablon på 3% av grundbeloppet (ped. omsorg 1%) 
• schablon för mervärdesskatt som uppgår till 6% av det totala 

bidragsbeloppet 
 
Utöver grundbeloppet kan särskilda resurser (tilläggsbelopp) tilldelas verksamheter där 
det finns barn/elever med behov av extraordinära stödinsatser och som inte har 
anknytning till den vanliga undervisningen, samt ersättning för elever som ska erbjudas 
modersmålsundervisning. För tilldelningen krävs särskild ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Tjänsteskrivelse - beslut om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser 2020 - Personalkooperativ Förskolan Bergslyan 
Ekonomisk Förening 
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Kommunstyrelsens beslut 
Följande bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive skolform för budgetår 
2020 fastställs:  
 
Pedagogisk omsorg   113 269 kronor per barn och år 
Förskola    131 655 kronor per barn och år 
Skolbarnomsorg   40 336 kronor per barn och år 
Förskoleklass   51 100 kronor per barn och år 
Grundskola, år 1-6   93 741 kronor per barn och år 
Grundskola, år 7-9   120 403 kronor per barn och år 
Grundsärskola   435 281 kronor per barn och år 
    
Personalkooperativ Förskolan Bergslyan Ekonomisk Förening har rätt till bidrag enligt 
fastställda belopp för 2020.  
Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 
inskrivna barn. 
_____ 
Skickas till: berörd skola, adm.barn- och utbildning, ekonomiavdelningen, barn- och 
utbildningschef 
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§ 462 Dnr 2019-000665 605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 
och förskoleklasser 2020 - Hannaskolan 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen skall varje år besluta om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bidragets storlek regleras i Skollagen (SFS 
2010:800) för varje verksamhet. Sektor barn- och utbildning har upprättat förslag 
avseende bidragsbelopp (grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk 
omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, träningsskola 
och språkintroduktion för budgetåret 2020. Bidragsnivån är grundad på Nordmalings 
kommuns budget för gällande verksamhet i egen regi 2020, i enlighet med Skollagen 
(2010:800) samt kompletterande föreskrifter i Skolförordning (SFS 2011:185). 
I grundbeloppet för fristående verksamhet ingår ersättning för: 
• undervisning (förskola och skolbarnomsorg: omsorg och pedagogisk 

verksamhet) 
• lärverktyg (förskola och skolbarnomsorg: pedagogiskt material & 

utrustning) 
• elevhälsa (gäller ej pedagogisk omsorg, förskola och skolbarnomsorg) 
• måltider 
• lokalkostnader  
• administrativ schablon på 3% av grundbeloppet (ped. omsorg 1%) 
• schablon för mervärdesskatt som uppgår till 6% av det totala 

bidragsbeloppet 
 
Utöver grundbeloppet kan särskilda resurser (tilläggsbelopp) tilldelas verksamheter där 
det finns barn/elever med behov av extraordinära stödinsatser och som inte har 
anknytning till den vanliga undervisningen, samt ersättning för elever som ska erbjudas 
modersmålsundervisning. För tilldelningen krävs särskild ansökan. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Tjänsteskrivelse - beslut om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser 2020 - Hannaskolan 



 

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsens beslut 
Följande bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive skolform för budgetår 
2020 fastställs:  
 
Pedagogisk omsorg   113 269 kronor per barn och år 
Förskola    131 655 kronor per barn och år 
Skolbarnomsorg   40 336 kronor per barn och år 
Förskoleklass   51 100 kronor per barn och år 
Grundskola, år 1-6   93 741 kronor per barn och år 
Grundskola, år 7-9   120 403 kronor per barn och år 
Grundsärskola   435 281 kronor per barn och år 
    
Hannaskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2020.  
Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 
inskrivna barn. 
______ 
Skickas till: berörd skola, adm.barn- och utbildning, ekonomiavdelningen, barn- och 
utbildningschef 
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§ 463 Dnr 2019-000666 605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 
och förskoleklasser 2020 - Bäckagårdsskolan 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen skall varje år besluta om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bidragets storlek regleras i Skollagen (SFS 
2010:800) för varje verksamhet. Sektor barn- och utbildning har upprättat förslag 
avseende bidragsbelopp (grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk 
omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, träningsskola 
och språkintroduktion för budgetåret 2020. Bidragsnivån är grundad på Nordmalings 
kommuns budget för gällande verksamhet i egen regi 2020, i enlighet med Skollagen 
(2010:800) samt kompletterande föreskrifter i Skolförordning (SFS 2011:185). 
I grundbeloppet för fristående verksamhet ingår ersättning för: 
• undervisning (förskola och skolbarnomsorg: omsorg och pedagogisk 

verksamhet) 
• lärverktyg (förskola och skolbarnomsorg: pedagogiskt material & 

utrustning) 
• elevhälsa (gäller ej pedagogisk omsorg, förskola och skolbarnomsorg) 
• måltider 
• lokalkostnader  
• administrativ schablon på 3% av grundbeloppet (ped. omsorg 1%) 
• schablon för mervärdesskatt som uppgår till 6% av det totala 

bidragsbeloppet 
 
Utöver grundbeloppet kan särskilda resurser (tilläggsbelopp) tilldelas verksamheter där 
det finns barn/elever med behov av extraordinära stödinsatser och som inte har 
anknytning till den vanliga undervisningen, samt ersättning för elever som ska erbjudas 
modersmålsundervisning. För tilldelningen krävs särskild ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Tjänsteskrivelse - beslut om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser 2020 - Bäckagårdsskolan 
 



 

Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens beslut 
Följande bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive skolform för budgetår 
2020 fastställs:  
 
Pedagogisk omsorg   113 269 kronor per barn och år 
Förskola    131 655 kronor per barn och år 
Skolbarnomsorg   40 336 kronor per barn och år 
Förskoleklass   51 100 kronor per barn och år 
Grundskola, år 1-6   93 741 kronor per barn och år 
Grundskola, år 7-9   120 403 kronor per barn och år 
Grundsärskola   435 281 kronor per barn och år 
    
Bäckagårdsskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2020.  
Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 
inskrivna barn. 
_____ 
Skickas till: berörd skola, adm.barn- och utbildning, ekonomiavdelningen, barn- och 
utbildningschef 
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§ 464 Dnr 2019-000667 605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 
och förskoleklasser 2020 - Primaskolan 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen skall varje år besluta om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bidragets storlek regleras i Skollagen (SFS 
2010:800) för varje verksamhet. Sektor barn- och utbildning har upprättat förslag 
avseende bidragsbelopp (grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk 
omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, träningsskola 
och språkintroduktion för budgetåret 2020. Bidragsnivån är grundad på Nordmalings 
kommuns budget för gällande verksamhet i egen regi 2020, i enlighet med Skollagen 
(2010:800) samt kompletterande föreskrifter i Skolförordning (SFS 2011:185). 
I grundbeloppet för fristående verksamhet ingår ersättning för: 
• undervisning (förskola och skolbarnomsorg: omsorg och pedagogisk 

verksamhet) 
• lärverktyg (förskola och skolbarnomsorg: pedagogiskt material & 

utrustning) 
• elevhälsa (gäller ej pedagogisk omsorg, förskola och skolbarnomsorg) 
• måltider 
• lokalkostnader  
• administrativ schablon på 3% av grundbeloppet (ped. omsorg 1%) 
• schablon för mervärdesskatt som uppgår till 6% av det totala 

bidragsbeloppet 
 
Utöver grundbeloppet kan särskilda resurser (tilläggsbelopp) tilldelas verksamheter där 
det finns barn/elever med behov av extraordinära stödinsatser och som inte har 
anknytning till den vanliga undervisningen, samt ersättning för elever som ska erbjudas 
modersmålsundervisning. För tilldelningen krävs särskild ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Tjänsteskrivelse - beslut om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser 2020 - Primaskolan 
 



 

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsens beslut 
Följande bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive skolform för budgetår 
2020 fastställs:  
 
Pedagogisk omsorg   113 269 kronor per barn och år 
Förskola    131 655 kronor per barn och år 
Skolbarnomsorg   40 336 kronor per barn och år 
Förskoleklass   51 100 kronor per barn och år 
Grundskola, år 1-6   93 741 kronor per barn och år 
Grundskola, år 7-9   120 403 kronor per barn och år 
Grundsärskola   435 281 kronor per barn och år 
    
Primaskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2020.  
Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 
inskrivna barn. 
_____ 
Skickas till: berörd skola, adm.barn- och utbildning, ekonomiavdelningen, barn- och 
utbildningschef 
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§ 465 Dnr 2019-000669 605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 
och förskoleklasser 2020 - Språkskolan 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen skall varje år besluta om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bidragets storlek regleras i Skollagen (SFS 
2010:800) för varje verksamhet. Sektor barn- och utbildning har upprättat förslag 
avseende bidragsbelopp (grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk 
omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, träningsskola 
och språkintroduktion för budgetåret 2020. Bidragsnivån är grundad på Nordmalings 
kommuns budget för gällande verksamhet i egen regi 2020, i enlighet med Skollagen 
(2010:800) samt kompletterande föreskrifter i Skolförordning (SFS 2011:185). 
I grundbeloppet för fristående verksamhet ingår ersättning för: 
• undervisning (förskola och skolbarnomsorg: omsorg och pedagogisk 

verksamhet) 
• lärverktyg (förskola och skolbarnomsorg: pedagogiskt material & 

utrustning) 
• elevhälsa (gäller ej pedagogisk omsorg, förskola och skolbarnomsorg) 
• måltider 
• lokalkostnader  
• administrativ schablon på 3% av grundbeloppet (ped. omsorg 1%) 
• schablon för mervärdesskatt som uppgår till 6% av det totala 

bidragsbeloppet 
 
Utöver grundbeloppet kan särskilda resurser (tilläggsbelopp) tilldelas verksamheter där 
det finns barn/elever med behov av extraordinära stödinsatser och som inte har 
anknytning till den vanliga undervisningen, samt ersättning för elever som ska erbjudas 
modersmålsundervisning. För tilldelningen krävs särskild ansökan. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Tjänsteskrivelse - beslut om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser 2020 - Språkskolan 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive skolform för budgetår 
2020 fastställs:  
 
Pedagogisk omsorg   113 269 kronor per barn och år 
Förskola    131 655 kronor per barn och år 
Skolbarnomsorg   40 336 kronor per barn och år 
Förskoleklass   51 100 kronor per barn och år 
Grundskola, år 1-6   93 741 kronor per barn och år 
Grundskola, år 7-9   120 403 kronor per barn och år 
Grundsärskola   435 281 kronor per barn och år 
    
Språkskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2020.  
Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 
inskrivna barn. 
_____ 
Skickas till: berörd skola, adm.barn- och utbildning, ekonomiavdelningen, barn- och 
utbildningschef 
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§ 466 Dnr 2019-000670 605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 
och förskoleklasser 2020 - Prolympia 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen skall varje år besluta om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bidragets storlek regleras i Skollagen (SFS 
2010:800) för varje verksamhet. Sektor barn- och utbildning har upprättat förslag 
avseende bidragsbelopp (grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk 
omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, träningsskola 
och språkintroduktion för budgetåret 2020. Bidragsnivån är grundad på Nordmalings 
kommuns budget för gällande verksamhet i egen regi 2020, i enlighet med Skollagen 
(2010:800) samt kompletterande föreskrifter i Skolförordning (SFS 2011:185). 
I grundbeloppet för fristående verksamhet ingår ersättning för: 
• undervisning (förskola och skolbarnomsorg: omsorg och pedagogisk 

verksamhet) 
• lärverktyg (förskola och skolbarnomsorg: pedagogiskt material & 

utrustning) 
• elevhälsa (gäller ej pedagogisk omsorg, förskola och skolbarnomsorg) 
• måltider 
• lokalkostnader  
• administrativ schablon på 3% av grundbeloppet (ped. omsorg 1%) 
• schablon för mervärdesskatt som uppgår till 6% av det totala 

bidragsbeloppet 
 
Utöver grundbeloppet kan särskilda resurser (tilläggsbelopp) tilldelas verksamheter där 
det finns barn/elever med behov av extraordinära stödinsatser och som inte har 
anknytning till den vanliga undervisningen, samt ersättning för elever som ska erbjudas 
modersmålsundervisning. För tilldelningen krävs särskild ansökan. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Tjänsteskrivelse - beslut om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser 2020 - Prolympia 
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Kommunstyrelsens beslut 
Följande bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive skolform för budgetår 
2020 fastställs:  
 
Pedagogisk omsorg   113 269 kronor per barn och år 
Förskola    131 655 kronor per barn och år 
Skolbarnomsorg   40 336 kronor per barn och år 
Förskoleklass   51 100 kronor per barn och år 
Grundskola, år 1-6   93 741 kronor per barn och år 
Grundskola, år 7-9   120 403 kronor per barn och år 
Grundsärskola   435 281 kronor per barn och år 
 
Prolympia har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2020.  
Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 
inskrivna barn. 
_____ 
Skickas till: berörd skola, adm.barn- och utbildning, ekonomiavdelningen, barn- och 
utbildningschef 
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§ 467 Dnr 2019-000671 605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 
och förskoleklasser 2020 - Internationella Engelska skolan 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen skall varje år besluta om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bidragets storlek regleras i Skollagen (SFS 
2010:800) för varje verksamhet. Sektor barn- och utbildning har upprättat förslag 
avseende bidragsbelopp (grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk 
omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, träningsskola 
och språkintroduktion för budgetåret 2020. Bidragsnivån är grundad på Nordmalings 
kommuns budget för gällande verksamhet i egen regi 2020, i enlighet med Skollagen 
(2010:800) samt kompletterande föreskrifter i Skolförordning (SFS 2011:185). 
I grundbeloppet för fristående verksamhet ingår ersättning för: 
• undervisning (förskola och skolbarnomsorg: omsorg och pedagogisk 

verksamhet) 
• lärverktyg (förskola och skolbarnomsorg: pedagogiskt material & 

utrustning) 
• elevhälsa (gäller ej pedagogisk omsorg, förskola och skolbarnomsorg) 
• måltider 
• lokalkostnader  
• administrativ schablon på 3% av grundbeloppet (ped. omsorg 1%) 
• schablon för mervärdesskatt som uppgår till 6% av det totala 

bidragsbeloppet 
 
Utöver grundbeloppet kan särskilda resurser (tilläggsbelopp) tilldelas verksamheter där 
det finns barn/elever med behov av extraordinära stödinsatser och som inte har 
anknytning till den vanliga undervisningen, samt ersättning för elever som ska erbjudas 
modersmålsundervisning. För tilldelningen krävs särskild ansökan. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Tjänsteskrivelse - beslut om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser 2020 - Internationella Engelska skolan 
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Kommunstyrelsens beslut 
Följande bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive skolform för budgetår 
2020 fastställs:  
 
Pedagogisk omsorg   113 269 kronor per barn och år 
Förskola    131 655 kronor per barn och år 
Skolbarnomsorg   40 336 kronor per barn och år 
Förskoleklass   51 100 kronor per barn och år 
Grundskola, år 1-6   93 741 kronor per barn och år 
Grundskola, år 7-9   120 403 kronor per barn och år 
Grundsärskola   435 281 kronor per barn och år 
    
 
Internationella Engelska skolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2020.  
Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 
inskrivna barn. 
_____ 
Skickas till: berörd skola, adm.barn- och utbildning, ekonomiavdelningen, barn- och 
utbildningschef 
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§ 468 Dnr 2019-000672 605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 
och förskoleklasser 2020 - Montessoriskolan 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen skall varje år besluta om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bidragets storlek regleras i Skollagen (SFS 
2010:800) för varje verksamhet. Sektor barn- och utbildning har upprättat förslag 
avseende bidragsbelopp (grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk 
omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, träningsskola 
och språkintroduktion för budgetåret 2020. Bidragsnivån är grundad på Nordmalings 
kommuns budget för gällande verksamhet i egen regi 2020, i enlighet med Skollagen 
(2010:800) samt kompletterande föreskrifter i Skolförordning (SFS 2011:185). 
I grundbeloppet för fristående verksamhet ingår ersättning för: 
• undervisning (förskola och skolbarnomsorg: omsorg och pedagogisk 

verksamhet) 
• lärverktyg (förskola och skolbarnomsorg: pedagogiskt material & 

utrustning) 
• elevhälsa (gäller ej pedagogisk omsorg, förskola och skolbarnomsorg) 
• måltider 
• lokalkostnader  
• administrativ schablon på 3% av grundbeloppet (ped. omsorg 1%) 
• schablon för mervärdesskatt som uppgår till 6% av det totala 

bidragsbeloppet 
 
Utöver grundbeloppet kan särskilda resurser (tilläggsbelopp) tilldelas verksamheter där 
det finns barn/elever med behov av extraordinära stödinsatser och som inte har 
anknytning till den vanliga undervisningen, samt ersättning för elever som ska erbjudas 
modersmålsundervisning. För tilldelningen krävs särskild ansökan. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Tjänsteskrivelse - beslut om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser 2020 -Montessoriskolan 
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Kommunstyrelsens beslut 
Följande bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive skolform för budgetår 
2020 fastställs:  
 
Pedagogisk omsorg   113 269 kronor per barn och år 
Förskola    131 655 kronor per barn och år 
Skolbarnomsorg   40 336 kronor per barn och år 
Förskoleklass   51 100 kronor per barn och år 
Grundskola, år 1-6   93 741 kronor per barn och år 
Grundskola, år 7-9   120 403 kronor per barn och år 
Grundsärskola   435 281 kronor per barn och år 
    
Montessoriskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2020.  
Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 
inskrivna barn. 
_____ 
Skickas till: berörd skola, adm.barn- och utbildning, ekonomiavdelningen, barn- och 
utbildningschef 
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§ 469 Dnr 2019-000668 605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 
och förskoleklasser 2020 - Minervaskolan 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen skall varje år besluta om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bidragets storlek regleras i Skollagen (SFS 
2010:800) för varje verksamhet. Sektor barn- och utbildning har upprättat förslag 
avseende bidragsbelopp (grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk 
omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, träningsskola 
och språkintroduktion för budgetåret 2020. Bidragsnivån är grundad på Nordmalings 
kommuns budget för gällande verksamhet i egen regi 2020, i enlighet med Skollagen 
(2010:800) samt kompletterande föreskrifter i Skolförordning (SFS 2011:185). 
I grundbeloppet för fristående verksamhet ingår ersättning för: 
• undervisning (förskola och skolbarnomsorg: omsorg och pedagogisk 

verksamhet) 
• lärverktyg (förskola och skolbarnomsorg: pedagogiskt material & 

utrustning) 
• elevhälsa (gäller ej pedagogisk omsorg, förskola och skolbarnomsorg) 
• måltider 
• lokalkostnader  
• administrativ schablon på 3% av grundbeloppet (ped. omsorg 1%) 
• schablon för mervärdesskatt som uppgår till 6% av det totala 

bidragsbeloppet 
 
Utöver grundbeloppet kan särskilda resurser (tilläggsbelopp) tilldelas verksamheter där 
det finns barn/elever med behov av extraordinära stödinsatser och som inte har 
anknytning till den vanliga undervisningen, samt ersättning för elever som ska erbjudas 
modersmålsundervisning. För tilldelningen krävs särskild ansökan. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Tjänsteskrivelse - beslut om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser 2020 - Minervaskolan 
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Kommunstyrelsens beslut 
Följande bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive skolform för budgetår 
2020 fastställs:  
 
Pedagogisk omsorg   113 269 kronor per barn och år 
Förskola    131 655 kronor per barn och år 
Skolbarnomsorg   40 336 kronor per barn och år 
Förskoleklass   51 100 kronor per barn och år 
Grundskola, år 1-6   93 741 kronor per barn och år 
Grundskola, år 7-9   120 403 kronor per barn och år 
Grundsärskola   435 281 kronor per barn och år 
 
Minervaskolan har rätt till bidrag enligt fastställt belopp för 2020. 
Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 
inskrivna barn. 
 
_____ 
Skickas till: berörd skola, adm.barn- och utbildning, ekonomiavdelningen, barn- och 
utbildningschef 
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§ 470 Dnr 2019-000678 605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 
och förskoleklasser 2020 - Waldorfskolan 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen skall varje år besluta om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bidragets storlek regleras i Skollagen (SFS 
2010:800) för varje verksamhet. Sektor barn- och utbildning har upprättat förslag 
avseende bidragsbelopp (grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk 
omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, träningsskola 
och språkintroduktion för budgetåret 2020. Bidragsnivån är grundad på Nordmalings 
kommuns budget för gällande verksamhet i egen regi 2020, i enlighet med Skollagen 
(2010:800) samt kompletterande föreskrifter i Skolförordning (SFS 2011:185). 
I grundbeloppet för fristående verksamhet ingår ersättning för: 
• undervisning (förskola och skolbarnomsorg: omsorg och pedagogisk 

verksamhet) 
• lärverktyg (förskola och skolbarnomsorg: pedagogiskt material & 

utrustning) 
• elevhälsa (gäller ej pedagogisk omsorg, förskola och skolbarnomsorg) 
• måltider 
• lokalkostnader  
• administrativ schablon på 3% av grundbeloppet (ped. omsorg 1%) 
• schablon för mervärdesskatt som uppgår till 6% av det totala 

bidragsbeloppet 
 
Utöver grundbeloppet kan särskilda resurser (tilläggsbelopp) tilldelas verksamheter där 
det finns barn/elever med behov av extraordinära stödinsatser och som inte har 
anknytning till den vanliga undervisningen, samt ersättning för elever som ska erbjudas 
modersmålsundervisning. För tilldelningen krävs särskild ansökan. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
Tjänsteskrivelse - beslut om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser 2020 - Waldorfskolan 
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Kommunstyrelsens beslut 
Följande bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive skolform för budgetår 
2020 fastställs:  
Pedagogisk omsorg   113 269 kronor per barn och år 
Förskola    131 655 kronor per barn och år 
Skolbarnomsorg   40 336 kronor per barn och år 
Förskoleklass   51 100 kronor per barn och år 
Grundskola, år 1-6   93 741 kronor per barn och år 
Grundskola, år 7-9   120 403 kronor per barn och år 
Grundsärskola   435 281 kronor per barn och år 
    
Umeå Waldorfskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2020.  
Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 
inskrivna barn 
_____ 
Skickas till: berörd skola, adm.barn- och utbildning, ekonomiavdelningen, barn- och 
utbildningschef 
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§ 471 Dnr 2019-000682 021 

Förlängning av lokal överenskommelse mellan Nordmalings kommun 
och Kommunal inom arbetsmarknadspolitiska programmet 
Extratjänster  

Sammanfattning av ärendet 
Nordmalings kommun och kommunal har sedan tidigare träffat ett avtal om 30 
extratjänster inom kommunens verksamheter. Under punkt 8 i avtalet står att avtalet 
upphör att gälla när arbetsmarknadsåtgärden upphör. Efter ett kortare avbrott så har nu 
extratjänster återinförts och kommunens arbetsmarknadsenhet och kommunal har 
kommit överens om att förlänga avtalet om 30 extratjänster.  

Beslutsunderlag 
Lokal överenskommelse mellan Nordmalings kommun och Kommunal inom 
arbetsmarknadspolitiska programmet Extratjänster, 2017-05-24 
Tjänsteskrivelse, arbetskonsulent 

Kommunstyrelsens beslut 
Det avtal som upprättades 2017-05-24 förlängs tills dess att arbetsmarknadsåtgärden 
upphör.   
_____ 
Skickas till: AME 
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