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Närvarande 
 

Beslutande: 

 Madelaine Jakobsson (c), ordförande 

 Anders Jonsson (c) 

Jan Persson (m), tjänstgörande ersättare för Ann-Kristin Strandman (c) §§ 

282-286, 288-304 

 Kerstin Sjöström (c) 

 Maria Nyblom (c) 

 Grethel Broman (s) 

 Billy Moström (s) 

 Anders Magnusson (s) 

 Camilla Frostehag (s) 

 Chatarina Gustafsson (m) 

 Maria Myrstener (v) 

 André Öberg (kd) 

Jörgen Forsgren (L), tjänstgörande ersättare för Maria Lundqvist Brömster 

(L) §§ 282-284 och tjänstgörande ersättare för Jan Persson (m) §§ 287 

Maria Lundqvist Brömster (L) §§ 284-304 

 

 

Ej beslutande: 

 Jörgen Forsgren (L), ej tjänstgörande ersättare §§ 285-286, 288-304 

 Björn Forsberg (s), ej tjänstgörande ersättare 

 Gerd Lindgren (s), ej tjänstgörande ersättare 

 Tomas Johansson (v), ej tjänstgörande ersättare 

 

Övriga: 

 Andreas Nyman, bygg- och miljöchef § 285 

 Krister Johansson, fastighetschef § 286 

 Jan Näs, kultur- och fritidschef § 287 

 Jonas Wallin, ekonomichef § 288-301 

 Fredrick Berglund, tf. kommunchef 

 Andreas Witt, tf. kommunchef 

 Anna Hallgren, sekreterare  
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§ 282 Dnr  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

_______ 
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§ 283 Dnr  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

En (1) justerare ska utses jämte ordförande för att justera sammanträdets protokoll. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Grethel Broman (s) utses till justerare jämte ordförande Madelaine Jakobsson (c). 

Justeringen sker måndag den 12 december kl. 10:00 i direkt anslutning till 

sammanträdet. 

 

________ 
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§ 284 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Följande tillägg till föredragningslistan har gjorts sedan kallelsen skickades ut:   

Lokal trafikföreskrift - parkering Kyrkogatan, se § 302. 

Lokal trafikföreskrift - parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd 

Kyrkogatan, se § 303. 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte beslutats inom 1 år, se § 304. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Tilläggen godkänns och föredragningslistan fastställs. 

 

________ 
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§ 285 Dnr 2022-000540253 

Försäljning av fastighet, del av Rundvik 1:1, Skärmen för etablering 

av snabbladdningsstation, restaurang m.m. 

Sammanfattning av ärendet 

Nimbnet AB önskar köpa mark och avstycka en ny små industritomt från kvarteret 

Skärmen, detaljplan 24-P1984-15. Nimbnet AB avser att etablera tomten med 

snabbladdningsstation(er) för elfordon såsom lastbilar, bussar, bilar etc 

Önskad yta som Nimbnet AB önskar köpa beräknas grovt till 25000kvm. Marken ägs 

idag av Nordmalings kommun varvid ärendet lyfts till kommunstyrelsen, KS för beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, bygg- och miljöchef 

Utredning 

Intresseanmälan – köp av fastighet del av Rundvik 1:1 

Nimbnet Presentation 

Kartbilagor upprättade av Nordmalings kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Inleda arbete att teckna avtal om markanvisning med Nimbnet AB. Markpriser och 

eventuella avbetalningsplaner hanteras senare vid kommande sammanträde. 

Slutgiltig försäljning och överlåtelse av mark (lagfart) till Nimbnet AB föreslås ske 

efter att etableringen av snabbladdningsstation är genomförd. 

 

_______ 

Skickas till: Bygg- och miljöchef, näringslivsutvecklare 
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§ 286 Dnr 2022-000549252 

Fastighetsförvärv Lögdeå 

Sammanfattning av ärendet 

Sakfrågans bakgrund är att skolverksamheten har aviserat under ett flertal år ett behov 

av utökade verksamhetsytor utomhus där många funktioner skall inrymmas. Detta 

behov blev ännu mer tydligt när det upphandlade bussföretag som transporterar 

skolbarnen övervägde att lägga ett så kallat skyddstopp på busstrafiken till och från 

Lögdeå skola för att säkerställa skolbarnens trygghet vid av- och påstigning samt 

garantera busschaufförernas arbetsmiljösituation. Nordmalings Kommuns företrädare 

har tillsammans med verksamheten, bussföretag, Trafikverket samt 

ramavtalsentreprenör försökt att tillsammans utreda möjlighet att tillskapa en 

tillfredsställande situation. Detta har mynnat ut i flertal förslag där samtliga begränsats 

av att Skolfastigheten ej har de fastighetsytor som behövts för en säker totallösning. Då 

det i dagsläget är full verksamhet med ett stort antal barn med anhöriga som hämtar och 

lämnar barn förutom busstrafik och personal så är det stor rörlighet inom och utom 

skolområdet och bedömningen är att skolområdet behöver utvidgas. Och med detta 

förvärv skulle en mycket tillfredställande totallösning uppnås inte minst i beaktande för 

barnens säkerhet och personalens arbetsmiljö.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, fastighetschef 

Kartor över området 

Kommunstyrelsens beslut 

Nordmalings kommun förvärvar Lögdeå 2:34 till en köpesumma av 695 000 kronor. 

 

________ 

Skickas till: Fastighetschef, ekonomichef 
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§ 287 Dnr 2022-000516805 

Ansökan om bidrag för byte av motordrift på den äldsta liften, 

Ålidberget 

Sammanfattning av ärendet 

Friluftsfrämjandet i Nordmaling ansöker om 606 000 kr för att modernisera den äldsta 

av liftarna i Ålidberget som är från 1969 med en konstruktion av motorstyrningen som 

är på väg att fasas ut. Det finns inte längre verksamma elektriker som kan den här typen 

av anläggning, inte ens hos leverantören, och reservdelar går inte längre att få tag på. 

Det blir svårare och osäkrare att få igång liften för varje år som går. 

Lösningen är ett uppdateringssystem från ABB, Ski-Tow. Denna uppdatering innebär 

att motor, motorstyrning och säkerhetssystem byts ut och att liften i stora delar blir som 

ny. Kostnaden för detta är 606 000 kr inkl.moms. ABB genomför de delar av arbetet 

som måste uppfylla besiktningskrav, övrigt arbete sker ideellt. 

En ny lift kommer att innebära att verksamheten säkerställs i många år framåt med 

möjlighet till reparationer. Den kommer också att göra anläggningen säkrare och bättre 

anpassad till t.ex skidskola, och mindre vana skidåkare då har möjlighet att köra liften 

på lägre fart. Detta kommer att sänka trösklarna till skidåkning och bättre tillgänglighet. 

Man vill genomföra detta under våren 2023 (väntetid på systemet är 22-26 veckor) så 

det är klart att tas i bruk säsongen 2023-2024. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidschef 

Ansökan bidrag 

Offert 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige att godkänna ansökan om bidrag om 606 000 kronor till 

Friluftsfrämjandet för byte av motordrift i den äldsta liften i Ålidberget.  

 

_______ 

Jäv: Jan Persson (m) anmäler jäv och deltar inte i överläggning eller beslut i ärendet. 
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§ 288 Dnr 2022-000547605 

Interkommunala ersättningar 2023 

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 2023.  

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2023, 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 

Förslag till interkommunala ersättningar 2023 samt presentation ekonomichef 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa interkommunal ersättning per barn/elev inom 

respektive verksamhet 2023. 

Interkommunal ersättning 2023: 

Förskola 132 242 kronor per barn och år  

 

Pedagogisk omsorg 114 137 kronor per barn och år 

 

Skolbarnomsorg   48 882 kronor per barn och år 
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Förskoleklass   58 924 kronor per barn och år 

 

Grundskola, år 1-6   98 639 kronor per barn och år 

 

Grundskola, år 7-9   123 078 kronor per barn och år 

 

Grundsärskola   498 190 kronor per barn och år 

 

________ 
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§ 289 Dnr 2022-000550605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2023 - 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. 

fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, 

fritidshem och grundsärskola för budgetåret 2023. 

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2023, 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 

Upprättat förslag till bidragsnivåer samt presentation ekonomichef. 
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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 2023. 

Förskola 140 176 kronor per barn och år 

 

Pedagogisk omsorg 120 985 kronor per barn och år 

 

Skolbarnomsorg   51 815 kronor per barn och år 

 

Förskoleklass   62 459 kronor per barn och år 

 

Grundskola, år 1-6   104 557 kronor per barn och år 

 

Grundskola, år 7-9   130 463 kronor per barn och år 

 

Grundsärskola   528 082 kronor per barn och år 

 

Örjanskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2023. 

Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 

inskrivna barn. 

 

_______ 

 

Skickas till: Örjanskolan  
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§ 290 Dnr 2022-000551605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2023 - 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 2023. 

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2023, 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 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
Sida 

16(41) 

  

 

 
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 2023. 

Förskola 140 176 kronor per barn och år 

 

Pedagogisk omsorg 120 985 kronor per barn och år 

 

Skolbarnomsorg   51 815 kronor per barn och år 

 

Förskoleklass   62 459 kronor per barn och år 

 

Grundskola, år 1-6   104 557 kronor per barn och år 

 

Grundskola, år 7-9   130 463 kronor per barn och år 

 

Grundsärskola   528 082 kronor per barn och år 

 

Waldorfskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2023. 

Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 

inskrivna barn. 

 

_______ 

Skickas till: Waldorfskolan 

 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
Sida 

17(41) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 291 Dnr 2022-000552605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2023 - 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 2023. 

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2023, 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 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
Sida 

18(41) 

  

 

 
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 2023. 

Förskola 140 176 kronor per barn och år 

 

Pedagogisk omsorg 120 985 kronor per barn och år 

 

Skolbarnomsorg   51 815 kronor per barn och år 

 

Förskoleklass   62 459 kronor per barn och år 

 

Grundskola, år 1-6   104 557 kronor per barn och år 

 

Grundskola, år 7-9   130 463 kronor per barn och år 

 

Grundsärskola   528 082 kronor per barn och år 

 

Minervaskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2023. 

Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 

inskrivna barn. 

 

_______ 

Skickas till: Minervaskolan 

 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
Sida 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 292 Dnr 2022-000553605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2023 - 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 2023. 

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2023, 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 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
Sida 

20(41) 

  

 

 
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 2023. 

Förskola 140 176 kronor per barn och år 

 

Pedagogisk omsorg 120 985 kronor per barn och år 

 

Skolbarnomsorg   51 815 kronor per barn och år 

 

Förskoleklass   62 459 kronor per barn och år 

 

Grundskola, år 1-6   104 557 kronor per barn och år 

 

Grundskola, år 7-9   130 463 kronor per barn och år 

 

Grundsärskola   528 082 kronor per barn och år 

 

Montessoriskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2023. 

Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 

inskrivna barn. 

 

________ 

Skickas till: Montessoriskolan 

 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
Sida 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 293 Dnr 2022-000554605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2023 - 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 2023. 

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2023, 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 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
Sida 

22(41) 

  

 

 
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 2023. 

Förskola 140 176 kronor per barn och år 

 

Pedagogisk omsorg 120 985 kronor per barn och år 

 

Skolbarnomsorg   51 815 kronor per barn och år 

 

Förskoleklass   62 459 kronor per barn och år 

 

Grundskola, år 1-6   104 557 kronor per barn och år 

 

Grundskola, år 7-9   130 463 kronor per barn och år 

 

Grundsärskola   528 082 kronor per barn och år 

 

Internationella Engelska skolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2023. 

Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 

inskrivna barn. 

 

________ 

Skickas till: Internationella Engelska skolan 

 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
Sida 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 294 Dnr 2022-000555605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2023 - 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 2023. 

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2023, 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 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
Sida 
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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 2023. 

Förskola 140 176 kronor per barn och år 

 

Pedagogisk omsorg 120 985 kronor per barn och år 

 

Skolbarnomsorg   51 815 kronor per barn och år 

 

Förskoleklass   62 459 kronor per barn och år 

 

Grundskola, år 1-6   104 557 kronor per barn och år 

 

Grundskola, år 7-9   130 463 kronor per barn och år 

 

Grundsärskola   528 082 kronor per barn och år 

 

Prolympia har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2023. 

Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 

inskrivna barn. 

 

_______ 

Skickas till: Prolympia 

 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
Sida 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 295 Dnr 2022-000556605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2023 - 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 2023. 

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2023, 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. 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
Sida 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 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 2023. 

Förskola 140 176 kronor per barn och år 

 

Pedagogisk omsorg 120 985 kronor per barn och år 

 

Skolbarnomsorg   51 815 kronor per barn och år 

 

Förskoleklass   62 459 kronor per barn och år 

 

Grundskola, år 1-6   104 557 kronor per barn och år 

 

Grundskola, år 7-9   130 463 kronor per barn och år 

 

Grundsärskola   528 082 kronor per barn och år 

 

Personalkooperativ Förskolan Bergslyan Ekonomisk förening har rätt till bidrag enligt 

fastställda belopp för 2023. 

Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 

inskrivna barn. 

 

_______ 

Skickas till: Personalkooperativ Förskolan Bergslyan Ekonomisk förening 

 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 296 Dnr 2022-000557605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2023 - 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 2023. 

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2023, 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 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
Sida 
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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 2023. 

Förskola 140 176 kronor per barn och år 

 

Pedagogisk omsorg 120 985 kronor per barn och år 

 

Skolbarnomsorg   51 815 kronor per barn och år 

 

Förskoleklass   62 459 kronor per barn och år 

 

Grundskola, år 1-6   104 557 kronor per barn och år 

 

Grundskola, år 7-9   130 463 kronor per barn och år 

 

Grundsärskola   528 082 kronor per barn och år 

 

Språkskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2023. 

Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 

inskrivna barn. 

 

________ 

Skickas till: Språkskolan 

 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 297 Dnr 2022-000559605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2023 - 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 2023. 

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2023, 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 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
Sida 
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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 2023. 

Förskola 140 176 kronor per barn och år 

 

Pedagogisk omsorg 120 985 kronor per barn och år 

 

Skolbarnomsorg   51 815 kronor per barn och år 

 

Förskoleklass   62 459 kronor per barn och år 

 

Grundskola, år 1-6   104 557 kronor per barn och år 

 

Grundskola, år 7-9   130 463 kronor per barn och år 

 

Grundsärskola   528 082 kronor per barn och år 

 

Primaskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2023. 

Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 

inskrivna barn. 

 

_______ 

Skickas till: Primaskolan 

 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 298 Dnr 2022-000560605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2023 - 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 2023. 

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2023, 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 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 



 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-12-12 
Sida 
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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 2023. 

Förskola 140 176 kronor per barn och år 

 

Pedagogisk omsorg 120 985 kronor per barn och år 

 

Skolbarnomsorg   51 815 kronor per barn och år 

 

Förskoleklass   62 459 kronor per barn och år 

 

Grundskola, år 1-6   104 557 kronor per barn och år 

 

Grundskola, år 7-9   130 463 kronor per barn och år 

 

Grundsärskola   528 082 kronor per barn och år 

 

Bäckagårdsskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2023. 

Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 

inskrivna barn. 

 

________ 

Skickas till: Bäckagårdsskolan 

 



 

Kommunstyrelsen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 299 Dnr 2022-000561605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2023 - 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 2023. 

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2023, 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 

Tjänsteskrivelse, 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 2023. 

Förskola 140 176 kronor per barn och år 

 

Pedagogisk omsorg 120 985 kronor per barn och år 

 

Skolbarnomsorg   51 815 kronor per barn och år 

 

Förskoleklass   62 459 kronor per barn och år 

 

Grundskola, år 1-6   104 557 kronor per barn och år 

 

Grundskola, år 7-9   130 463 kronor per barn och år 

 

Grundsärskola   528 082 kronor per barn och år 

 

Hannaskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2023. 

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 
 

 

§ 300 Dnr 2022-000562605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2023 - 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 2023. 

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2023, 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. 



 

Kommunstyrelsen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 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 2023. 

Förskola 140 176 kronor per barn och år 

 

Pedagogisk omsorg 120 985 kronor per barn och år 

 

Skolbarnomsorg   51 815 kronor per barn och år 

 

Förskoleklass   62 459 kronor per barn och år 

 

Grundskola, år 1-6   104 557 kronor per barn och år 

 

Grundskola, år 7-9   130 463 kronor per barn och år 

 

Grundsärskola   528 082 kronor per barn och år 

 

Förskolan Holken i Nordmaling Ekonomisk förening har rätt till bidrag enligt 

fastställda belopp för 2023. 

Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 

inskrivna barn. 

 

________ 

Skickas till: Förskolan Holken i Nordmaling Ekonomisk förening 

 



 

Kommunstyrelsen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 301 Dnr 2022-000563605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 

och förskoleklasser 2023 - Pops academy  

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 2023. 

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 

egen regi 2023, 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 

Tjänsteskrivelse, 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 2023. 

Förskola 140 176 kronor per barn och år 

 

Pedagogisk omsorg 120 985 kronor per barn och år 

 

Skolbarnomsorg   51 815 kronor per barn och år 

 

Förskoleklass   62 459 kronor per barn och år 

 

Grundskola, år 1-6   104 557 kronor per barn och år 

 

Grundskola, år 7-9   130 463 kronor per barn och år 

 

Grundsärskola   528 082 kronor per barn och år 

 

Pops academy har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2023. 

Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 

inskrivna barn. 

 

________ 

Skickas till: Pops academy 

 



 

Kommunstyrelsen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 302 Dnr 2022-000455511 

Förtydligande - Lokal trafikföreskrift - Parkering på Kyrkogatan 

Sammanfattning av ärendet 

Under kommunstyrelsens förra sammanträde 2022-11-28 § 269 hanterades denna lokala 

trafikföreskrift men fel gatuadress hamnade i protokollets beslut. Ärendet lyfts igen 

med rätt adress (Kyrkogatan) och med förtydligande om att parkeringen enligt den 

lokala trafikföreskriften gäller tolv (12) markerade platser. 

I och med att Securitas ska bedriva parkeringsövervakning samt skrotbilshantering i 

Nordmalings kommun behöver de lokala trafikföreskrifterna (LTF:er) revideras. 

Securitas AB har varit behjälplig med handhavandet och kontakter med Trafikverket. 

LTF:er beskriver var, när och hur parkering och stannande är tillåtet. Underlättar för 

utrycknings fordons framkomlighet samt frigör handikapp- parkering för de med 

tillstånd och möjliggör en raskare hantering av ”skrotbilar” och långtidsparkerare. 

Revideringen av LTF:er är ett steg i att (tillsammans med trafikverket) gå vidare med 

hastighetsöversyn och säkra gångstråk för att skapa en trygg och säker miljö för de 

oskyddade trafikanterna där trafikflödena är som störst. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Lokal trafikföreskrift - Parkering på kyrkogatan 

Protokollsutdrag 2022-11-28 § 269 

Kommunstyrelsens beslut 

Nordmalings kommuns lokala trafikföreskrift för parkering på Kyrkogatan (tolv 

markerade platser där fordon får parkeras) antas. 

 

_______ 

Skickas till: kommunchef, samhällsbyggnadschef 

 

 



 

Kommunstyrelsen 
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MADELAINE JAKOBSSON  

Grethel Katarina Broman 
 

 

§ 303 Dnr 2022-000457511 

Förtydligande - Lokal trafikföreskrift - Parkering för rörelsehindrade 

på Kyrkogatan 

Sammanfattning av ärendet 

Under kommunstyrelsens förra sammanträde 2022-11-20 § 271 hanterades denna lokala 

trafikföreskrift men det krävs ett förtydligande att denna lokala trafikföreskrift rör 

parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Kyrkogatan. 

I och med att Securitas ska bedriva parkeringsövervakning samt skrotbilshantering i 

Nordmalings Kommun behöver dom lokala trafik föreskrifterna revideras. Securitas AB 

har varit behjälplig med handhavandet och kontakter med trafikverket. 

LTF:er beskriver var, när och hur parkering och stannande är tillåtet. Underlättar för 

utrycknings fordons framkomlighet samt frigör handikapp- parkering för de med 

tillstånd och möjliggör en raskare hantering av ”skrotbilar” och långtidsparkerare. 

Revideringen av LTF:er är ett steg i att (tillsammans med trafikverket) gå vidare med 

hastighetsöversyn och säkra gångstråk för att skapa en trygg och säker miljö för de 

oskyddade trafikanterna där trafikflödena är som störst. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 

Lokal trafikföreskrifter - parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd 

Kyrkogatan 

Protokollsutdrag 2022-11-28 § 271 

Kommunstyrelsens beslut 

Nordmalings Kommuns lokala trafikföreskrift för parkering för rörelsehindrade med 

parkeringstillstånd på Kyrkogatan antas. 

 

_______ 

Skickas till: kommunchef, samhällsbyggnadschef 

 



 

Kommunstyrelsen 
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§ 304 Dnr 2022-000058009 

Redovisning av medborgarförslag och motioner som inte beslutats 

inom 1 års tid 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen ska medborgarförslag och motioner som inte 

beslutats inom ett år från att medborgarförslaget eller motionen väcktes anmälas till 

kommunfullmäktige. 

Följande medborgarförslag och motioner har inte beslutats ett år efter anmälan i 

kommunfullmäktige: 

Datum Avsändare/mottagare Beskrivning 

2021-11-09 privat Medborgarförslag – 

Utegym på kajen 

2021-09-27 

 

privat Medborgarförslag – 

Återinrättande av 

parkeringsplatser 

2021-09-15 

 

Tomas Johansson (FD) Motion - Brandskydd 

2021-06-28 Anna-Britt Coe (V) Motion - Inventering av 

ödehus 

2021-06-28 privat Medborgarförslag – 

sänkning av hastighet i 

Rundviks samhälle 

2021-05-19 

 

privat Medborgarförslag - 

Slyröjning 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare 

Kommunstyrelsens beslut 

Handläggning fortgår i samtliga ärenden. 

 

________ 

 

 


