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Närvarande 
 

Beslutande:   

Madelaine Jakobsson (C), ordförande 

 Kerstin Sjöström (C) 

Ulf Johansson (C) tjänstgörande ersättare för Alexander Landby 

Johansson (C) 

 Ann-Kristin Strandman (C)  

 Anders Jonsson (C) 

 Chatarina Gustafsson (M) 

Petronella Johansson (C) tjänstgörande ersättare för Anna-Karin Lundberg 

(KD) 

 Grethel Broman (S) 

 Gerd Lindgren (S) tjänstgörande ersättare för Billy Moström (S) 

 Anders Olsson (S) 

 Monica Jonsson (FD) 

 Anna-Britt Coe (V) 

 Mikael Larsson (SD) 
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§ 232 Dnr 96817 

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs med tillägg av ärendet Markanvisning Notholmen sedan 

kallelsen skickades. 

______ 
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§ 233 Dnr 96818 

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Justerare jämte ordförande ska väljas för att justera protokollet i direkt anslutning till 

sammanträdet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Grethel Broman (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande Madelaine Jakobsson 

(C) i direkt anslutning till sammanträdet. 

______ 
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§ 234 Dnr 2021-000478041 

Verksamhetsplan 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan avseende 2022 anger inriktningen för planerad 

verksamhet utifrån beslutad budget samt övergripande målsättning. Budget 2022 

beslutades i juni 2021 och anger resultatnivå samt medelsanvisning till respektive 

verksamhetsområde. Den beslutade resultatnivån för 2022 uppgår till 2 procent av 

skatteintäkter och generella statsbidrag.  

Verksamhetsplanen beskriver förutom de övergripande fullmäktigemålen samt 

åtföljande medelsanvisning, en detaljerad plan för sektorernas måluppfyllelse. Under 

2021 har nya fullmäktigemål beslutats som ska gälla från och med 2022. 

Verksamhetsplanen syftar till att säkerställa måluppfyllelse och kommer att användas 

som ett levande dokument där planen ska synliggöras och under året brytas ner på 

respektive enhet. Det innebär att verksamhetsplanen ska vara ett gemensamt verktyg vid 

arbetsplatsträffar.  

En fortsatt påverkansfaktor gällande verksamhetsplan 2022 är den pandemi som i 

dagsläget påverkar världen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Verksamhetsplan 2022 

Protokollsutdrag 2021-11-29 

Protokollsutdrag 2021-11-10 

Protokollsutdrag 2021-11-09 

Protokollsutdrag 2021-11-08 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan för år 2022 samt överlämnar den till 

fullmäktige som information. 

______ 
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§ 235 Dnr 2021-000518041 

Budget på programnivå 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2021-06-28 beslut om budget 2022. 

I kommunfullmäktiges beslut godkänns att kommunstyrelsen får göra tekniska 

förändringar av programmens budgetramar under förutsättning att förändringarna är 

kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget. Detta innebär att kommunstyrelsen får 

flytta medel mellan verksamhetsområden om detta anses vara nödvändigt. 

Medelsflytten måste dock vara kostnadsneutral. 

I samband med arbetet med detaljbudget identifieras ett antal verksamhetsområden där 

ramjustering blir nödvändigt. 

Områdena som innefattas är: 

Flytt av 1,2 Mkr från gemensam service till sektor omsorg för organisatorisk flytt av 

bemanningsfunktion. 

Flytt av 0,7 Mkr från kommunstyrelsens buffert för finansiering av driftbudget 

camping. 

Flytt av 0,2 Mkr från kommunstyrelsens buffert till räddningstjänst för finansiering 

medlemskap i RC Nord. 

Förslag till ny ramfördelning: 

Gemensam verksamhet  25 991 tkr -1 200 tkr  

Politisk verksamhet  5 147 tkr 

Infrastruktur och skydd  31 697 tkr 900 tkr 

Kultur och fritid  18 023 tkr 

Pedagogisk verksamhet  197 301 tkr  

Vård och omsorg samt IFO 209 955 tkr 1 200 tkr 

Särskilt riktade insatser  4 723 tkr 

Affärsverksamhet  6 108 tkr 

Finansförvaltning  5 581 tkr -900 tkr 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 
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Kommunstyrelsens beslut 

Omfördelning av skattemedel mellan programområden godkänns enligt upprättat 

förslag. 

______ 

Skickas till: sektorchefer, ekonomichef  
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§ 236 Dnr 2021-000517605 

Interkommunala ersättningar 2022 

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 och grundsärskola för budgetåret 2022.  

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2022, 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 samt redogörelse av barn- och utbildningschef samt ekonomichef 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa interkommunal ersättning per barn/elev inom 

respektive verksamhet 2022. 

Interkommunal ersättning 2022 

Pedagogisk omsorg 110 090 kronor per barn och år 

Förskola  127 651 kronor per barn och år  

Skolbarnomsorg 41 239 kronor per barn och år 
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Förskoleklass 59 157 kronor per barn och år 

Grundskola, år 1-6 93 411 kronor per barn och år 

Grundskola, år 7-9 118 443 kronor per barn och år 

Grundsärskola 488 954 kronor per barn och år 

________ 
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§ 237 Dnr 2021-000485003 

Bredbandsstrategi 2021- 2025 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun delar regeringens vision om ett helt uppkopplat Sverige.  

Västerbottningarna har under cirka 20 år byggt en av världens bästa digitala 

infrastrukturer. Ett högfungerande bredbandsnät är en viktig förutsättning  för dagens 

och morgondagens invånare när det gäller att leva, bo och verka. 

Bredbandsinfrastrukturen i betydelse kan jämställas med järnväg, vägnät, luftfart och 

sjöfart - eller annan samhällsbärande infrastruktur. 

Den långsiktiga visionen och det övergripande målet i Nordmalings kommun är att alla 

hushåll, företag och fritidshus ska erbjudas möjlighet till bredbandsanslutning. 

Kommunernas roll i arbetet med bredbandsutveckling är central utifrån ett 

demokratiperspektiv då det handlar om att möjliggöra  en framtidssäkrad digital 

infrastruktur för invånare och företag. 

Syftet med bredbandsarbetet i Nordmalings kommun är att erbjuda invånare och 

besökare en högkvalitativ och framtidssäkrad digital infrastruktur  utifrån principer som 

kostnadseffektivitet, demokrati och tillgänglighet. 

Syftet med bredbandsstrategin är att peka ut riktning och ramar för bredbandsarbetet i 

Nordmalings kommun 2021–2025. 

För att uppnå de strategiska målen för bredbandsstrategin finns behov av en samordnad 

utveckling inom tre huvudområden under perioden 2021–2025: 

- Digital infrastruktur 

- Samverkan 

- Nytta & innehåll i framtidens nät 

Huvudmålet med bredbandsutvecklingen i Nordmalings kommun är att:  

- Nordmalings bredbandsnät under perioden 2021-2025 ska fortsätta att utvecklas så att 

det ska vara möjligt att uppnå uppsatta mål när  det gäller täckning och vara attraktivt 

för flera tjänsteleverantörer att vilja leverera sina tjänster samt att kunna erbjuda 

offentlig service  till de flesta medborgare. 

Bredbandsstrategin är ett strategi- och policydokument och ska inte lösa teknikfrågor av 

detaljkaraktär, inte heller lösa sakfrågor gällande upphandling, finansiering eller 

affärsverksamhet kopplad till stadsnätet. Strategin ska ge underlag för såväl tjänstemän 

och politiker att i översiktsplaneringen understödja prioriteringar och vägval som 

behövs för att driva verksamheten framåt.  
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Beslutsunderlag 

Bredbandsstrategi Nordmalings kommun 2021-2025. 

Bilaga Tekniska lösningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa Bredbandsstrategi Nordmalings kommun 2021-2025. 

_______ 

Skickas till: Samhällsbyggandschef 
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§ 238 Dnr 2021-000519605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2022 - 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. 

Barn- och utbildningsenheten har upprättat förslag avseende bidragsbelopp 

(grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola för budgetåret 2022. 

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2022, 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 

Undervisningsposten omfattar exempelvis personalkostnader för pedagogisk personal, 

skolledning, studie- och yrkesvägledning och kompetensutveckling. I lärverktyg finns 

medel för bland annat läroböcker, litteratur, datorer, It-tekniker och skolbibliotek. 

Beräkningsgrunden för lokalersättningen är kommunens genomsnittliga lokalkostnad 

per barn/elev i gällande verksamhet. Lokalkostnader inkluderar bl.a. resurser för städ, 

vaktmästare samt ränta och avskrivningar för investeringar.  

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 

Bifogad tjänsteskrivelse samt presentation barn- och utbildningschef samt ekonomichef. 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande belopp har fastställts avseende bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och 

enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive 

skolform för budgetår 2022.  

 

Pedagogisk omsorg 116 695 kronor per barn och år 

Förskola  135 310 kronor per barn och år 

Skolbarnomsorg 43 700 kronor per barn och år 

Förskoleklass 62 445 kronor per barn och år 

Grundskola, år 1-6 99 016 kronor per barn och år 

Grundskola, år 7-9 125 549 kronor per barn och år 

Grundsärskola 518 291 kronor per barn och år 

 

Förskolan Holken i Nordmaling Ekonomisk förening har rätt till bidrag enligt 

fastställda belopp för 2021.  

Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 

inskrivna barn. 

_________ 

Skickas till: Förskolan Holken 
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§ 239 Dnr 2021-000520605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2022 - 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. 

Barn- och utbildningsenheten har upprättat förslag avseende bidragsbelopp 

(grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola för budgetåret 2022. 

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2022, 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 

Undervisningsposten omfattar exempelvis personalkostnader för pedagogisk personal, 

skolledning, studie- och yrkesvägledning och kompetensutveckling. I lärverktyg finns 

medel för bland annat läroböcker, litteratur, datorer, It-tekniker och skolbibliotek. 

Beräkningsgrunden för lokalersättningen är kommunens genomsnittliga lokalkostnad 

per barn/elev i gällande verksamhet. Lokalkostnader inkluderar bl.a. resurser för städ, 

vaktmästare samt ränta och avskrivningar för investeringar.  

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 

Bifogad tjänsteskrivelse samt presentation barn- och utbildningschef samt ekonomichef. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande belopp har fastställts avseende bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och 

enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive 

skolform för budgetår 2022.  

Pedagogisk omsorg 116 695 kronor per barn och år 

Förskola  135 310 kronor per barn och år 

Skolbarnomsorg 43 700 kronor per barn och år 

Förskoleklass 62 445 kronor per barn och år 

Grundskola, år 1-6 99 016 kronor per barn och år 

Grundskola, år 7-9 125 549 kronor per barn och år 

Grundsärskola 518 291 kronor per barn och år   

 

Hannaskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2021.  

Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 

inskrivna barn. 

________ 

Skickas till: Hannaskolan 

 



 

Kommunstyrelsen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 240 Dnr 2021-000521605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2022 - 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. 

Barn- och utbildningsenheten har upprättat förslag avseende bidragsbelopp 

(grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola för budgetåret 2022. 

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2022, 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 

Undervisningsposten omfattar exempelvis personalkostnader för pedagogisk personal, 

skolledning, studie- och yrkesvägledning och kompetensutveckling. I lärverktyg finns 

medel för bland annat läroböcker, litteratur, datorer, It-tekniker och skolbibliotek. 

Beräkningsgrunden för lokalersättningen är kommunens genomsnittliga lokalkostnad 

per barn/elev i gällande verksamhet. Lokalkostnader inkluderar bl.a. resurser för städ, 

vaktmästare samt ränta och avskrivningar för investeringar.  

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 

Bifogad tjänsteskrivelse samt presentation barn- och utbildningschef samt ekonomichef. 



 

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 

2021-12-13 
Sida 

19(38) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande belopp har fastställts avseende bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och 

enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive 

skolform för budgetår 2022.  

Pedagogisk omsorg 116 695 kronor per barn och år 

Förskola  135 310 kronor per barn och år 

Skolbarnomsorg 43 700 kronor per barn och år 

Förskoleklass 62 445 kronor per barn och år 

Grundskola, år 1-6 99 016 kronor per barn och år 

Grundskola, år 7-9 125 549 kronor per barn och år 

Grundsärskola 518 291 kronor per barn och år   

 

Bäckagårdsskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2021.  

Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 

inskrivna barn. 

________ 

Skickas till: Bäckagårdsskolan 

 



 

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 

2021-12-13 
Sida 

20(38) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 241 Dnr 2021-000522605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2022 - 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. 

Barn- och utbildningsenheten har upprättat förslag avseende bidragsbelopp 

(grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola för budgetåret 2022. 

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2022, 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 

Undervisningsposten omfattar exempelvis personalkostnader för pedagogisk personal, 

skolledning, studie- och yrkesvägledning och kompetensutveckling. I lärverktyg finns 

medel för bland annat läroböcker, litteratur, datorer, It-tekniker och skolbibliotek. 

Beräkningsgrunden för lokalersättningen är kommunens genomsnittliga lokalkostnad 

per barn/elev i gällande verksamhet. Lokalkostnader inkluderar bl.a. resurser för städ, 

vaktmästare samt ränta och avskrivningar för investeringar.  

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 

Bifogad tjänsteskrivelse samt presentation barn- och utbildningschef samt ekonomichef. 



 

Kommunstyrelsen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande belopp har fastställts avseende bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och 

enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive 

skolform för budgetår 2022.  

Pedagogisk omsorg 116 695 kronor per barn och år 

Förskola  135 310 kronor per barn och år 

Skolbarnomsorg 43 700 kronor per barn och år 

Förskoleklass 62 445 kronor per barn och år 

Grundskola, år 1-6 99 016 kronor per barn och år 

Grundskola, år 7-9 125 549 kronor per barn och år 

Grundsärskola 518 291 kronor per barn och år 

 

Primaskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2021.  

Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 

inskrivna barn. 

_______ 

Skickas till: Primaskolan 

 



 

Kommunstyrelsen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 242 Dnr 2021-000523605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2022 - 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. 

Barn- och utbildningsenheten har upprättat förslag avseende bidragsbelopp 

(grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola för budgetåret 2022. 

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2022, 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 

Undervisningsposten omfattar exempelvis personalkostnader för pedagogisk personal, 

skolledning, studie- och yrkesvägledning och kompetensutveckling. I lärverktyg finns 

medel för bland annat läroböcker, litteratur, datorer, It-tekniker och skolbibliotek. 

Beräkningsgrunden för lokalersättningen är kommunens genomsnittliga lokalkostnad 

per barn/elev i gällande verksamhet. Lokalkostnader inkluderar bl.a. resurser för städ, 

vaktmästare samt ränta och avskrivningar för investeringar.  

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 

Bifogad tjänsteskrivelse samt presentation barn- och utbildningschef samt ekonomichef. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande belopp har fastställts avseende bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och 

enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive 

skolform för budgetår 2022.  

Pedagogisk omsorg 116 695 kronor per barn och år 

Förskola  135 310 kronor per barn och år 

Skolbarnomsorg 43 700 kronor per barn och år 

Förskoleklass 62 445 kronor per barn och år 

Grundskola, år 1-6 99 016 kronor per barn och år 

Grundskola, år 7-9 125 549 kronor per barn och år 

Grundsärskola 518 291 kronor per barn och år   

 

Språkskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2021.  

Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 

inskrivna barn. 

________ 

Skickas till: Språkskolan 

 



 

Kommunstyrelsen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 243 Dnr 2021-000524605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2022 - 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. 

Barn- och utbildningsenheten har upprättat förslag avseende bidragsbelopp 

(grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola för budgetåret 2022. 

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2022, 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 

Undervisningsposten omfattar exempelvis personalkostnader för pedagogisk personal, 

skolledning, studie- och yrkesvägledning och kompetensutveckling. I lärverktyg finns 

medel för bland annat läroböcker, litteratur, datorer, It-tekniker och skolbibliotek. 

Beräkningsgrunden för lokalersättningen är kommunens genomsnittliga lokalkostnad 

per barn/elev i gällande verksamhet. Lokalkostnader inkluderar bl.a. resurser för städ, 

vaktmästare samt ränta och avskrivningar för investeringar.  

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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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

Beslutsunderlag 

Bifogad tjänsteskrivelse samt presentation barn- och utbildningschef samt ekonomichef. 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande belopp har fastställts avseende bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och 

enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive 

skolform för budgetår 2022.  

Pedagogisk omsorg 116 695 kronor per barn och år 

Förskola  135 310 kronor per barn och år 

Skolbarnomsorg 43 700 kronor per barn och år 

Förskoleklass 62 445 kronor per barn och år 

Grundskola, år 1-6 99 016 kronor per barn och år 

Grundskola, år 7-9 125 549 kronor per barn och år 

Grundsärskola 518 291 kronor per barn och år   

 

Personalkooperativ Förskolan Bergslyan Ekonomisk Förening har rätt till bidrag enligt 

fastställda belopp för 2021.  

Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 

inskrivna barn. 

_______ 

Skickas till: Personalkooperativ Förskolan Bergslyan Ekonomisk förening 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 244 Dnr 2021-000525605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2022 - 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. 

Barn- och utbildningsenheten har upprättat förslag avseende bidragsbelopp 

(grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola för budgetåret 2022. 

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2022, 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 

Undervisningsposten omfattar exempelvis personalkostnader för pedagogisk personal, 

skolledning, studie- och yrkesvägledning och kompetensutveckling. I lärverktyg finns 

medel för bland annat läroböcker, litteratur, datorer, It-tekniker och skolbibliotek. 

Beräkningsgrunden för lokalersättningen är kommunens genomsnittliga lokalkostnad 

per barn/elev i gällande verksamhet. Lokalkostnader inkluderar bl.a. resurser för städ, 

vaktmästare samt ränta och avskrivningar för investeringar.  

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 

Bifogad tjänsteskrivelse samt presentation barn- och utbildningschef samt ekonomichef. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande belopp har fastställts avseende bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och 

enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive 

skolform för budgetår 2022.  

Pedagogisk omsorg 116 695 kronor per barn och år 

Förskola  135 310 kronor per barn och år 

Skolbarnomsorg 43 700 kronor per barn och år 

Förskoleklass 62 445 kronor per barn och år 

Grundskola, år 1-6 99 016 kronor per barn och år 

Grundskola, år 7-9 125 549 kronor per barn och år 

Grundsärskola 518 291 kronor per barn och år  

  

Prolympia har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2021.  

Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 

inskrivna barn. 

________ 

Skickas till: Prolympia 
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MADELAINE JAKOBSSON  
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§ 245 Dnr 2021-000527605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2022 - 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. 

Barn- och utbildningsenheten har upprättat förslag avseende bidragsbelopp 

(grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola för budgetåret 2022. 

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2022, 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 

Undervisningsposten omfattar exempelvis personalkostnader för pedagogisk personal, 

skolledning, studie- och yrkesvägledning och kompetensutveckling. I lärverktyg finns 

medel för bland annat läroböcker, litteratur, datorer, It-tekniker och skolbibliotek. 

Beräkningsgrunden för lokalersättningen är kommunens genomsnittliga lokalkostnad 

per barn/elev i gällande verksamhet. Lokalkostnader inkluderar bl.a. resurser för städ, 

vaktmästare samt ränta och avskrivningar för investeringar.  

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 

Bifogad tjänsteskrivelse samt presentation barn- och utbildningschef samt ekonomichef. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande belopp har fastställts avseende bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och 

enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive 

skolform för budgetår 2022.  

Pedagogisk omsorg 116 695 kronor per barn och år 

Förskola  135 310 kronor per barn och år 

Skolbarnomsorg 43 700 kronor per barn och år 

Förskoleklass 62 445 kronor per barn och år 

Grundskola, år 1-6 99 016 kronor per barn och år 

Grundskola, år 7-9 125 549 kronor per barn och år 

Grundsärskola 518 291 kronor per barn och år  

  

Internationella Engelska skolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2021.  

Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 

inskrivna barn. 

________ 

Skickas till: Internationella Engelska skolan 

 



 

Kommunstyrelsen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 246 Dnr 2021-000528605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2022 - 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. 

Barn- och utbildningsenheten har upprättat förslag avseende bidragsbelopp 

(grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola för budgetåret 2022. 

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2022, 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 

Undervisningsposten omfattar exempelvis personalkostnader för pedagogisk personal, 

skolledning, studie- och yrkesvägledning och kompetensutveckling. I lärverktyg finns 

medel för bland annat läroböcker, litteratur, datorer, It-tekniker och skolbibliotek. 

Beräkningsgrunden för lokalersättningen är kommunens genomsnittliga lokalkostnad 

per barn/elev i gällande verksamhet. Lokalkostnader inkluderar bl.a. resurser för städ, 

vaktmästare samt ränta och avskrivningar för investeringar.  

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 

Bifogad tjänsteskrivelse samt presentation barn- och utbildningschef samt ekonomichef. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande belopp har fastställts avseende bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och 

enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive 

skolform för budgetår 2022.  

Pedagogisk omsorg 116 695 kronor per barn och år 

Förskola  135 310 kronor per barn och år 

Skolbarnomsorg 43 700 kronor per barn och år 

Förskoleklass 62 445 kronor per barn och år 

Grundskola, år 1-6 99 016 kronor per barn och år 

Grundskola, år 7-9 125 549 kronor per barn och år 

Grundsärskola 518 291 kronor per barn och år  

  

Montessoriskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2021.  

Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 

inskrivna barn. 

_______ 

Skickas till: Montessoriskolan 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 247 Dnr 2021-000529605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2022 - 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. 

Barn- och utbildningsenheten har upprättat förslag avseende bidragsbelopp 

(grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola för budgetåret 2022. 

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2022, 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 

Undervisningsposten omfattar exempelvis personalkostnader för pedagogisk personal, 

skolledning, studie- och yrkesvägledning och kompetensutveckling. I lärverktyg finns 

medel för bland annat läroböcker, litteratur, datorer, It-tekniker och skolbibliotek. 

Beräkningsgrunden för lokalersättningen är kommunens genomsnittliga lokalkostnad 

per barn/elev i gällande verksamhet. Lokalkostnader inkluderar bl.a. resurser för städ, 

vaktmästare samt ränta och avskrivningar för investeringar.  

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 

Bifogad tjänsteskrivelse samt presentation barn- och utbildningschef samt ekonomichef. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande belopp har fastställts avseende bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och 

enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive 

skolform för budgetår 2022.  

Pedagogisk omsorg 116 695 kronor per barn och år 

Förskola  135 310 kronor per barn och år 

Skolbarnomsorg 43 700 kronor per barn och år 

Förskoleklass 62 445 kronor per barn och år 

Grundskola, år 1-6 99 016 kronor per barn och år 

Grundskola, år 7-9 125 549 kronor per barn och år 

Grundsärskola 518 291 kronor per barn och år   

 

Minervaskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2021.  

Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 

inskrivna barn. 

_______ 

Skickas till: Minervaskolan  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 248 Dnr 2021-000530605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2022 - 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. 

Barn- och utbildningsenheten har upprättat förslag avseende bidragsbelopp 

(grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola för budgetåret 2022. 

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2022, 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 

Undervisningsposten omfattar exempelvis personalkostnader för pedagogisk personal, 

skolledning, studie- och yrkesvägledning och kompetensutveckling. I lärverktyg finns 

medel för bland annat läroböcker, litteratur, datorer, It-tekniker och skolbibliotek. 

Beräkningsgrunden för lokalersättningen är kommunens genomsnittliga lokalkostnad 

per barn/elev i gällande verksamhet. Lokalkostnader inkluderar bl.a. resurser för städ, 

vaktmästare samt ränta och avskrivningar för investeringar.  

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 

Bifogad tjänsteskrivelse samt presentation barn- och utbildningschef samt ekonomichef. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande belopp har fastställts avseende bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och 

enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive 

skolform för budgetår 2022.  

Pedagogisk omsorg 116 695 kronor per barn och år 

Förskola  135 310 kronor per barn och år 

Skolbarnomsorg 43 700 kronor per barn och år 

Förskoleklass 62 445 kronor per barn och år 

Grundskola, år 1-6 99 016 kronor per barn och år 

Grundskola, år 7-9 125 549 kronor per barn och år 

Grundsärskola 518 291 kronor per barn och år 

 

Waldorfskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2021.  

Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 

inskrivna barn. 

______ 

Skickas till: Waldorfskolan 

 



 

Kommunstyrelsen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 249 Dnr 2021-000531605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2022 - Örjanskolan 

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. 

Barn- och utbildningsenheten har upprättat förslag avseende bidragsbelopp 

(grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola för budgetåret 2022. 

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2022, 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 

Undervisningsposten omfattar exempelvis personalkostnader för pedagogisk personal, 

skolledning, studie- och yrkesvägledning och kompetensutveckling. I lärverktyg finns 

medel för bland annat läroböcker, litteratur, datorer, It-tekniker och skolbibliotek. 

Beräkningsgrunden för lokalersättningen är kommunens genomsnittliga lokalkostnad 

per barn/elev i gällande verksamhet. Lokalkostnader inkluderar bl.a. resurser för städ, 

vaktmästare samt ränta och avskrivningar för investeringar.  

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 

Bifogad tjänsteskrivelse samt presentation barn- och utbildningschef samt ekonomichef. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande belopp har fastställts avseende bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och 

enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive 

skolform för budgetår 2022.  

Pedagogisk omsorg 116 695 kronor per barn och år 

Förskola  135 310 kronor per barn och år 

Skolbarnomsorg 43 700 kronor per barn och år 

Förskoleklass 62 445 kronor per barn och år 

Grundskola, år 1-6 99 016 kronor per barn och år 

Grundskola, år 7-9 125 549 kronor per barn och år 

Grundsärskola 518 291 kronor per barn och år   

 

Örjanskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2021.  

Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 

inskrivna barn. 

_______ 

Skickas till: Örjanskolan 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 250 Dnr 2021-000491253 

Markanvisning Notholmen 

 

Publiceras ej på grund av sekretess 

_______ 

 


