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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Digitalt möte Zoom 08:30 – 10.45 

Beslutande 
  

Lisbeth Eklund (S) 
Patrik Eriksson (T) 
Sanna Wallin (S) ers Pernilla Karlsson (S) 
Håkan Svensson (M) 
Lars-Erik Byström (S) 
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Rigmor Edelryd, sekreterare 
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Linda Näslund, controller § 113 
Peter Persson (S), ersättare 
Ann-Margret Bäckström (S), ersättare 
Tommy Klaar (V), ersättare 

Utses att justera Björn Könberg (S) och Ida Lindström (C) 
 
 

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret  
Fredag den 18 december kl. 12.30 
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……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Lisbeth Eklund, ordförande Rigmor Edelryd, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
Björn Könberg (S), justerare Ida Lindström (C), justerare 
 
 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Barn- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2020-12-16 

Anslaget uppsatt den 
2020-12-18 

Anslaget nedtas den 
2021-01-11 

Förvaringsplats för protokollet 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Paragrafer 
§99-§134 

……………………………………………………………….. 

 

Rigmor Edelryd, sekreterare  
  



 
Protokoll 

2 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendelista                                                                                                                                        sid 

§ 99 Utse justerare .................................................................................................................................................. 4 

§ 100 Fastställande av ärendelista ......................................................................................................................... 5 

§ 101 Delegationsordning - revidering ................................................................................................................ 6 

§ 102 Dokumenthanteringsplan 2020 .................................................................................................................. 7 

§ 103 Uppföljning av dataskydd 2020 .................................................................................................................. 8 

§ 104 Systemförvaltningsplan Procapita BoU 2021........................................................................................... 9 

§ 105 Uppföljning av internkontrollplan 2020 ................................................................................................. 10 

§ 106 Plan för intern kontroll 2021 .................................................................................................................... 11 

§ 107 Svar på Revisionsrapport "Granskning av insatser för barn och unga" ............................................ 12 

§ 108 Insatser för likvärdig skola 2021 .............................................................................................................. 13 

§ 109 Alternativ Praktisk arbetslivsorientering PRAO .................................................................................... 14 

§ 110 Beslutsattestanter med attestnivåer 2021 ................................................................................................ 16 

§ 111 Skolriksdag 26-27 april 2021 ..................................................................................................................... 17 

§ 112 Ekonomisk periodrapport november ..................................................................................................... 18 

§ 113 Redovisning av uppdrag framtidsfrågor ................................................................................................. 19 

§ 114 Anmälan av kränkande behandling av elev - rapport november ........................................................ 21 

§ 115 Anmälan om frånvaro i grundskola och gymnasieskola - rapport november ................................... 22 

§ 116 Granskning av huvudmannens styrning genom tydlighet i delegering och uppföljning ................. 23 

§ 117 Uppföljning handlingsplan Barnkonventionen...................................................................................... 24 

§ 118 Kvittering av nämndernas verksamhetsplan och budget 2021 ............................................................ 25 

§ 119 Uppdaterad policy och vägledande råd och bestämmelser .................................................................. 26 

§ 120 Idéburet offentligt partnerskap för Kulturskolan .................................................................................. 27 

§ 121 Ombudgetering av medel .......................................................................................................................... 28 

§ 122 Anmälan av informationsärenden december ......................................................................................... 29 

§ 123 Redovisning av delegationsbeslut december .......................................................................................... 30 

§ 124 Elevbidrag till fristående förskolor 2021 - Drakstadens förskola ....................................................... 32 

§ 125 Elevbidrag fristående förskolor 2021 - Hälsoträdet AB ....................................................................... 34 

§ 126 Elevbidrag fristående förskolor 2021 - Vårbackens förskola .............................................................. 36 

§ 127 Elevbidrag fristående förskolor 2021 - Förskolan Kompassen .......................................................... 38 

§ 128 Elevbidrag fristående grundskolor 2021 - Internationella Engelska skolan ...................................... 40 

§ 129 Elevbidrag fristående grundskolor 2021 - Kristna skolan Oasen ....................................................... 43 

§ 130 Elevbidrag fristående grundskolor 2021 - Föreningen Mimers Brunn .............................................. 46 



 
Protokoll 

3 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 131 Elevbidrag fristående grundskolor 2021 - Ulno AB (Prolympia) ....................................................... 49 

§ 132 Elevbidrag fristående grundskolor 2021 - Thorén Framtid Kunskapsakademin ............................. 52 

§ 133 Elevbidrag fristående grundskolor 2021 - Sidsjö Fristående grundskola ........................................... 55 

§ 134 Mötets avslutning ....................................................................................................................................... 58 

  



 
Protokoll 

4 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 99 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
1 Som justerare för mötet utses Ida Lindström (C) och Björn Könberg (S). 
 
2 Protokollet justeras fredagen den 18 december kl. 12.30. 
 
______ 
 
Ärendet 
Ordförande ställer frågan om justerare för mötets protokoll och tidpunkten för justeringen. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 100 
Fastställande av ärendelista 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 

- Punkt 26 Elevbidrag fristående förskolor 2021 – Drakstadens förskola 
- Punkt 27 Elevbidrag fristående förskolor 2021 – Hälsoträdet AB 
- Punkt 28 Elevbidrag fristående förskolor 2021 – Vårbackens förskola 
- Punkt 29 Elevbidrag fristående förskolor 2021 – Förskolan Kompassen 
- Punkt 30 Elevbidrag fristående grundskolor 2021 - Internationella Engelska skolan 
- Punkt 31 Elevbidrag fristående grundskolor 2021 – Kristna skolan Oasen  
- Punkt 32 Elevbidrag fristående grundskolor 2021 – Föreningen Mimers Brunn 
- Punkt 33 Elevbidrag fristående grundskolor 2021 – Ulno AB (Prolympia) 
- Punkt 34 Elevbidrag fristående grundskolor 2021 – Thorén Framtid Kunskapsakademien 
- Punkt 35 Elevbidrag fristående grundskolor 2021 – Sidsjö fristående grundskola 
- Punkt 36 Mötets avslutning 

 
_______  
 
Ärendet 
Som extra ärenden anmäls Elevbidrag fristående förskolor 2021 och Elevbidrag fristående grundskolor 
2021. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 101 
Delegationsordning - revidering 
BUN/2018:382 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Fastställa uppdatering av Delegationsordning med vidaredelegering till förvaltningschef och skolchef 
2019-2022, till version 2.2. 
 
_______  
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden reviderar Delegationsordning 2019-2022 till version 2.2 efter följande 
uppdateringar: 
____________________ 
4.5 Enligt barn- och utbildningsnämnden reglemente ska delgivning med barn- och 
utbildningsnämnden ske med ordförande eller anställd som nämnden bestämmer. Här delegeras 
delgivning till förvaltningschefen. 
_____________________ 
A.15, A.19, A.25 Beslut om placering vid annan skolenhet än den som vårdnadshavare önskar, flyttas 
från rektor till skolchef. 
_____________________ 
C.6, C.9, C.10 Kommunallagen ger nämnder möjlighet att besluta i vilken utsträckning beslut som fattas 
på delegation ska anmälas till nämnden. Här föreslås att följande beslut om mottagande av ungdomar 
till gymnasieutbildning: beslut om vilka som uppfyller behörighetskrav till ett yrkesprogram, beslut om 
preliminär och slutlig antagning och beslut om antagning vid senare tidpunkt, inte längre behöver 
anmälas till nämnd. Besluten är rutinmässiga och periodvis många i antal. 
_____________________  
Ärendets tidigare behandling 
BUN 2020-02-05 § 34 revidera föregående version av planen  
BUN § 53/19 2020-03-19 med en uppdatering om att besluten om skolskjuts inte längre behöver 
anmälas till nämnd. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Delegationsordning version 2.2 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta fastställa uppdatering av Delegationsordning med 
vidaredelegering till förvaltningschef och skolchef 2019-2022, till version 2.2. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Protokollsutdrag till 
Chefer BOU 
Administratörer och handläggare                       
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 102 
Dokumenthanteringsplan 2020 
BUN/2020:286, BUN/2019:289 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna Dokumenthanteringsplan 2020 att gälla även 2021. 
 
_______  
 
Ärendet 
I kommuns Arkivreglemente styrs nämndernas hantering av allmänna handlingar. De beskrivs i 
dokumenthanteringsplaner som ska revideras årligen.  
 
I det kommunövergripande projektet ”Timrå i framkant med obrutna flöden”, ingår att upprätta en 
informationshanteringsplan som ska ersätta dokumenthanteringsplanen. Informationshanteringsplanen 
förbereder en hantering av ytterligare digitalisering av information och en framtida övergång till e-arkiv.  
 
Arbetet med detta pågår och beräknas vara klar under 2021. Dokumenthanteringsplanen 2020 föreslås 
därför fortsätta gälla även för 2021. 
 
Ärendets tidigare hantering 
BUN 2019-11-20 § 69 Dokumenthanteringsplanens revidering godkändes att gälla 2020 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Dokumenthanteringsplan 2020 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna Dokumenthanteringsplan 2020 att gälla även 
2021. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
Arkivet 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 103 
Uppföljning av dataskydd 2020 
BUN/2020:291 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
_______  
 
Ärendet 
Nämndens Handlingsplan för dataskydd följs upp en gång per år genom en checklista som tagits fram i 
samarbete med kommunens dataskyddsombud.  
 
Årets uppföljning är gjord i december och rapporteras till nämnden i bifogad checklista.  
 
Ärendets tidigare behandling 
BUN 2020-11-21§ 64 Handlingsplan för dataskydd fastställdes 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Checklista för arbete med GDPR 2020 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Chefer BOU 
Dataskyddsombudet 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

9 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 104 
Systemförvaltningsplan Procapita BoU 2021 
BUN/2020:196 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad Systemförvaltningsplan för Procapita BoU 2021. 
 
_______  
 
Ärendet 
Enligt KPMGs rekommendationer utifrån revisionsrapporten ”Uppföljande granskning av IT-säkerhet 
samt införande av dataskyddsförordning” har förvaltningens IT-strateg i den upprättade 
förvaltningsplanen för år 2021, kompletterat med riktlinjer för olika behörigheter samt med en årlig 
kontroll av behörigheter. 
 
Ärendets tidigare behandling 
BUN 2020-10-21 § 63 Svar på revisionsrapporten godkändes 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Revisionsrapport ”Uppföljande granskning av IT-säkerhet samt införande av dataskyddsförordningen” 
Systemförvaltningsplan Procapita BoU 2021 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna Systemförvaltningsplan för Procapita BoU 
2021. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
IT-strateg 
Dataskyddsombud 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 105 
Uppföljning av internkontrollplan 2020 
BUN/2019:290 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
1 Godkänna upprättad rapport av intern kontroll 2020. 
 
2 Överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 
 
______  
 
Ärendet 
Förvaltningen har upprättat en rapport som beskriver arbetet och resultatet av de kontroller som 
genomfört enligt internkontrollplan 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Rapport 
Plan för intern kontroll 2020 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättat rapport av internkontroll 2020  och 
överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 106 
Plan för intern kontroll 2021 
BUN/2020:285 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad plan för intern kontroll 2021. 
 
_______  
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska 
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. Kommunallagen 6:6 (ansvarsparagrafen). 
 
Under nämndssammanträden den 18 november fick nämndsledmöterna möjlighet att utröna vilka 
risker de ser inom sitt verksamhetsområde. Förslag från barn- och utbildningsnämndens ledamöter  
samt tjänstepersoner inom barn- och utbildningsförvaltningen ligger till grund för planen gällande 
intern kontroll 2021. 
 
Ärendets tidigare behandling 
BUN 2020-11-18 i workshopsamtal 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plan för internkontroll 2021 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad plan för intern kontroll 2021. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Chefer BOU 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 107 
Svar på Revisionsrapport "Granskning av insatser för barn och unga" 
BUN/2020:264 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättat svar på de slutsatser som revisionsrapporten ”Granskning av insatser för barn och 
unga” redovisar. 
 
_______  
 
Ärendet 
Förvaltningen har sammanställt förslag på aktiviteter utifrån de synpunkter som revisionsrapporten 
”Granskning av insatser för barn och unga” redovisar.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
Revisionsrapport 
Svar på revisionsrapporten ”Granskning av insatser barn och unga” 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättat svar på de slutsatser som 
revisionsrapporten ”Granskning av insatser för barn och ungs” redovisar. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Revisionen 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 108 
Insatser för likvärdig skola 2021 
BUN/2020:143 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad Plan över insatser för en likvärdig skola 2021. 
 
_______ 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden får under 2021 ett statsbidrag som ska användas till att utöka pågående 
insatser eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass 
och grundskolan. Bidragsbeloppet 2021 är 10 200 tkr. 
 
Huvudmannen ansvarar själv för att analysera sina resultat, identifiera behoven och prioritera vilka 
insatser som statsbidraget ska finansiera. Det är också huvudmannen som bestämmer hur man fördelar 
bidraget inom organisationen. 
 
Ärendets tidigare behandling 
BUN 2020-10-21 § 74 Skolverket har beslutat bifall ansökan om statsbidraget  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plan över insatser för likvärdig skola 2021 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad Plan över insatser för en likvärdig 
skola 2021. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Rektorer grundskola 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 109 
Alternativ Praktisk arbetslivsorientering PRAO 
BUN/2020:301 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Ersätta obligatorisk prao med arbetslivsorienterande aktiviteter under läsåret 2020/2021. 
 
_______  
 
Ärendet 
Under den pågående coronapandemin är det svårt att erbjuda praktisk arbetslivsorientering, prao, på 
arbetsplatser. Om eleverna inte kan genomföra sin prao på en arbetsplats ska huvudmannen besluta om 
att skolan ska erbjuda alternativ.  

För att alla elever i grundskolan och motsvarande skolformer ska få likvärdiga möjligheter att göra val 
för framtiden behöver de få konkreta erfarenheter och kunskaper om arbetslivet. Prao spelar en viktig 
roll för att ge eleverna sådana kunskaper och erfarenheter. Det är därför prao är ett obligatoriskt inslag i 
de här skolformerna. 

Möjligheterna för eleverna att genomföra prao som planerat, till exempel inom vård och omsorg, inom 
restaurangbranschen eller andra, utifrån coronapandemin, drabbade områden påverkas av 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Företagens oro för smittspridning är ytterligare en faktor 
som gör det svårt att genomföra prao på arbetsplats. 

Huvudmannens ansvar: 
Skolans huvudman ansvarar för att anordna prao. Om det inte går att anordna prao på en arbetsplats 
betyder det att huvudman ansvarar för att den ersätts med arbetslivsorienterade aktiviteter. 

Rektors ansvar: 
Skolans rektor ansvarar för att prao blir en del av elevernas utbildning. Om prao inte kan genomföras 
betyder det att rektor säkerställer att prao ersätts med arbetslivsorienterade aktiviteter i undervisningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta ersätta obligatorisk prao med arbetslivsorienterade 
aktiviteter under läsåret 2020/2021. 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Protokollsutdrag till 
Rektor Arenaskolan 
Rektor Ala skola 
PRAO samordnare 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 110 
Beslutsattestanter med attestnivåer 2021 
BUN/2020:287 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Fastställa beslutsattestanter med avgiftsnivåer 2021 inom förvaltningen, enligt upprättad förteckning. 
 
_______ 
 
Ärendet 
Controller vid ekonomienheten har för barn- och utbildningsnämndens räkning sammanställt 
förteckning över beslutsattestanter inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde för 
bokföringsår 2021. I förteckningen anges även beloppsgränser för attest (attestnivå) för respektive 
attestant. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Beslutsattestanter med attestnivåer för 2021 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta fastställa beslutattestanter med avgiftsnivåer 2021 inom 
förvaltningen, enligt upprättad förteckning. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Chefer BOU 
Ekonomienheten 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 111 
Skolriksdag 26-27 april 2021 
 
BUN/2020:294 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Erik Bäckström Andersson (S), Sanna Wallin (S), Patrik Eriksson (T) och Ida Lindström (C) utses att 
delta i Skolriksdagen den 26 – 27 april 2021. 
 
_______  
 
Ärendet 
Skolriksdagen är Sveriges största mötesplats för skolans ledare. SKR arrangerar konferensen vartannat 
år sedan 1989.  
 
Programmet består både av plenumföreläsningar och valbara seminarier. Precis som tidigare år är 
programmet delat under konferensens andra eftermiddag. För förtroendevalda arrangeras 
partigruppsmöten och för tjänstepersoner erbjuds valbara seminarier. Denna gång sänds konferensen 
digitalt. 
 
Anmälan till konferensen öppnas i december 2020. I samband med att anmälan öppnas presenteras mer 
information om programmet och konferensen.  
 
Barn- och utbildningsnämnden utser deltagare till konferensen. 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta utse Erik Bäckström Andersson (S) och  Sanna Wallin (S) 
att delta i Skolriksdagen den 26-27 april.  
 
Patrik Eriksson (T) föreslår nämnden besluta utse Patrik Eriksson (T) och Ida Lindström (C ) att delta i 
Skolriksdagen den 26-27 april. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt de båda förslagen. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Controller 
 
Exp     /     2020 
 
  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 112 
Ekonomisk periodrapport november 
BUN/2020:60 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad ekonomisk  periodrapport för januari – november 2020. 
 
_______  
 
Ärendet 
Controllers vid ekonomikontoret har för barn- och utbildningsnämndens räkning upprättat en 
periodrapport för perioden januari – november som presenteras i sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ekonomisk periodrapport november 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad ekonomisk periodrapport för januari 
– november. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Chefer BOU 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 113 
Redovisning av uppdrag framtidsfrågor 
BUN/2020:202 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 

1 Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporten gällande kostnader och elevutveckling för 
våra enheter som har strukturtillägg och lägger den till handlingarna. 

 
2 Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporten gällande köksverksamheten vid 

Bergeforsens förskola och lägger den till handlingarna. 
 

3 Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporten gällande flytt av årskurs 6 vid Ala skola 
tillbaka till Söråkers skola och Ljustorps skola och lägger den till handlingarna. 

 
4 Alla elever som tillhör målgruppen för grundsärskola kan tas emot inom Timrå kommuns egen 

verksamhet när nya grundsärskolebyggnaden är färdigställd, utifrån Rapport Utredning 
grundsärskola. 
 

_______  
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrog till förvaltningschef att utreda 4 områden för att inför 
kommande års verksamhetsplaner med budget få information och fakta inom dessa områden: 
 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra till förvaltningschef att redovisa kostnader och 
elevutveckling för våra enheter som har strukturtillägg. 

 
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra till förvaltningschef att utreda om 

köksverksamheten vid Bergeforsens förskola bedrivs effektivt. 
 

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra till förvaltningschef att utreda frågan gällande 
flytt av årskurs 6 vid Ala skola tillbaka till Söråkers skola och Ljustorps skola. 

 
4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdrag till förvaltningschef att utreda frågan gällande 

möjligheten för de grundsärskoleelever som idag får sin skolgång i Sundsvall att få sin skolgång 
i Timrå när nya grundsärskolebyggnaden är färdigställd. 

 
Utredningsuppdraget redovisas i två rapporter. Den ena rapporten är framtagen av Helene Ersson vid 
Norrlands utredningstjänst, den omfattar utredningsuppdrag nr 1-3. Den andra rapporten är framtagen 
av Sara Bergius, Timrå kommun och omfattar utredningsuppdrag nr 4. 
 
 
Ärendets tidigare behandling 
BUN 2020-08-17 § 41 
 
 



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Rapport från Norrlands utredningstjänst 
Rapport utredning grundsärskola 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta ta del av och lägga rapporten gällande kostnader och 
elevutveckling för våra enheter som har strukturtillägg, rapporten gällande köksverksamheten vid 
Bergeforsens förskola och rapporten gällande flytt av årskurs 6 vid Ala skola tillbaka till Söråkers skola 
och Ljustorps skola, till handlingarna.  
 
Lisbeth Eklund (S) föreslog även att alla elever som tillhör målgruppen för grundsärskola kan tas emot 
inom Timrå kommuns egen verksamhet när nya grundsärskolebyggnaden är färdigställd, utifrån 
Rapport utredning grundsärskola. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslagen. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Rektor Bergeforsens skola 
Chef för centralt stöd 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 114 
Anmälan av kränkande behandling av elev - rapport november 
BUN/2020:248 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
”En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen 
är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i 
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i 
framtiden.” Skollagen kap 6 § 10. 
 
Här får nämnden ta del av statistik för november månad från verksamheterna förskola, grundskola och 
gymnasieskola. 
 
Ärendets tidigare behandling 
BUN 2020-11-18 § 90 Rapport oktober 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Månadsrapport Anmälda ärenden kränkande behandling november 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta att informationen läggs med godkännande till 
handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 115 
Anmälan om frånvaro i grundskola och gymnasieskola - rapport 
november 
BUN/2020:249 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
’Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller 
ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska 
genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan.  
 
När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till 
huvudmannen.’ 
 
Ur Skollagen (2018:1098) 7 kap 19a § 
 
Här tar nämnden del av statistik från de olika grundskolorna samt för gymnasieskolan för november. 
 
Ärendets tidigare behandling 
BUN 2020-11-18 § 91 Rapport oktober 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Månadsrapport elevfrånvaro november 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta att informationen läggs med godkännande till 
handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
 
 
 
 



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 116 
Granskning av huvudmannens styrning genom tydlighet i delegering 
och uppföljning 
BUN/2020:114 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Skolinspektionen har fattat beslut efter genomförd kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning 
genom tydlighet i delegering och uppföljning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Beslut efter kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning genom tydlighet i delegering och 
uppföljning i Timrå kommun 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 117 
Uppföljning handlingsplan Barnkonventionen 
BUN/2019:332 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i sammanträdet 2020-11-10 Godkänna uppföljning av åtgärdsplan för 
Barnkonventionen.  
 
Ärendets tidigare behandling 
I barn- och utbildningsnämndens sammanträde 21 oktober beslutades att alla politiker samt all personal 
som arbetar med barn och elever tar del av barnombudsmannens webbutbildning om 
barnkonventionen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
KS § 357 Uppföljning av åtgärdsplan Barnkonventionen 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 118 
Kvittering av nämndernas verksamhetsplan och budget 2021 
BUN/2020:244 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i sammanträdet 2020-11-10 kvittera nämndernas verksamhetsplaner och 
budget 2021-2023 och att anmäla dem till kommunfullmäktige, och kommunfullmäktige beslutade 
2010-11-30 kvittera kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2021. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i sammanträdet 2020-10-21 § 59 godkänna nämndens 
verksamhetsplan och budget 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
KS § 356 Kvittering av nämndernas verksamhetsplan och budget 2021 
KF § 184 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 201 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 119 
Uppdaterad policy och vägledande råd och bestämmelser 
BUN/2020:288 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har i sammanträdet 2020-11-10 uppdaterat policy och vägledande råd och 
bestämmelser inom informationssäkerhet för medarbetare inom kommunen. 
 
Det gäller policy för informationssäkerhet, vägledande råd och bestämmelser för användare av IT-
system, vägledande råd och bestämmelser för mobila enheter och vägledande råd och bestämmelser  
för förvaltning och drift av informationsteknik inom Timrå kommun. 
 
Barn- och utbildningsnämnden informeras i decembersammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
KS § 359 Informationssäkerhetspolicy 
KS § 360 Vägledande råd och bestämmelser för användare 
KS § 361 Vägledande rås och bestämmelser för mobila enheter 
KS § 362 Vägledande råd och bestämmelser – Förvaltning & Drift av IT inom Timrå kommun 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 120 
Idéburet offentligt partnerskap för Kulturskolan 
BUN/2020:241 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige informerar om sitt beslut för idéburet offentligt partnerskap för Kulturskolan i 
Timrå. 
 
Ärendets tidigare behandling 
BUN 2020-10-21 § 65 Godkänt remissvar 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Kommunfullmäktiges beslut § 185 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 121 
Ombudgetering av medel 
BUN/2020:220 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige informerar om sitt beslut angående ombudgetering av medel gällande avtal med 
Samhall. 
 
Ärendets tidigare behandling 
BUN 2020-10-21 § 62 Ingå nytt avtal  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
KF 2020-11-30 § 186 Verkställer ombudgetering 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 122 
Anmälan av informationsärenden december 
BUN/2020:20 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Rapport av registrerade anmälningsärenden efter föregående redovisning 201106. 
 
1 Från familjeresurscenter i Timrå 2020-10-15, dnr 2020:261  
Skrivelse om klagomål om elevs situation i Ala skola  
 
Från biträdande förvaltningschef 2020-11-10 
Svar på klagomål om elevsituation i Ala skola 
 
2 Från biträdande förvaltningschef 2020-11-17, dnr 2020:10 
Mottagande av ett barn till Södra bergets förskola i Sundsvalls kommun 
Mottagande av två barn till Vikingens förskola i Sundsvalls kommun 
 
3 Från kommunchef 2020-11-17 
Sammanställning godkända anställningar oktober, dnr 2020:43 
 
4 Från barn- och utbildningsförvaltningen 2020-11-19, dnr 2020:284 
Anmälan om personuppgiftsincident - inloggningsuppgifter 
2020-11-26 
Komplettering till anmälan om personuppgiftsincident 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 123 
Redovisning av delegationsbeslut december 
BUN/2020:22 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_______  
 
Ärendet 
Rapport av fattade delegationsbeslut efter förra redovisningen 201104.  
 
Beslutsnummer Beslutsdatum  Beteckning Beskrivning Delegat 
BUN DEL SÖ/2020 § 
4 

2020-11-04 SÖ/2020:6 Beslut om ämnen 
elevens val 

Rektor 

BUN DEL/2020 § 109 2020-10-06 BUN/2020:199 Beslut om 
inackorderingsbidrag 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 110 2020-11-04 BUN/2020:199 Beslut om 
inackorderingsbidrag 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 111 2020-10-06 BUN/2020:199 Beslut om 
inackorderingsbidrag 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 112 2020-11-04 BUN/2020:258 Beslut om distans- 
och/eller 
fjärrundervisning för 
elever vid Timrå 
Gymnasium 

Ordförande 

BUN DEL/2020 § 113 2020-10-06 BUN/2020:26 Mottagande av barn 
till förskolan från 
annan kommun 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 114 2020-11-04 BUN/2020:262 Skollunch vid fjärr- 
och eller 
distansundervisning 
vid Timrå gymnasium 
på grund av Covid-19 

Ordförande 

BUN DEL/2020 § 115 2020-10-06 BUN/2020:199 Beslut om 
inackorderingsbidrag 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 117 2020-11-04 BUN/2020:26 Mottagande av barn 
till förskolan från 
annan kommun 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 118 2020-10-06 BUN/2019:345 Utse 
beslutsattestanter 
inom förvaltningen 

Förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 119 2020-11-04 BUN/2018:311 Läsårstider för 
gymnasieskolan 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 120 2020-10-06 BUN/2020:194 Yttrande med 
anledning av att 
beslut fattat på 
delegation 
överklagats 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 121 2020-11-04 BUN/2020:273 Yttrande med 
anledning av att 
beslut fattat på 
delegation 
överklagats 

Biträdande 
förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

BUN DEL/2020 § 122 2020-10-06 BUN/2020:272 Tilläggsbelopp för 
elev LL i Engelska 
skolan läsåret 
2020/2021 

Skolchef 

BUN DEL/2020 § 123 2020-11-04 BUN/2020:271 Tilläggsbelopp för 
elev AL i Engelska 
skolan  

Skolchef 

BUN DEL/2020 § 124 2020-10-06 BUN/2020:26 Mottagande av barn 
till förskolan från 
annan kommun 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 125 2020-11-04 BUN/2020:283 Förändringar av 
undervisningens 
utformning  vid Timrå 
gymnasium från och 
med 25 november 

Ordförande 

BUN DEL/2020 § 126 2020-10-06 BUN/2020:199 Beslut om 
inackorderingsbidrag 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 127 2020-11-04 BUN/2020:199 Beslut om 
inackorderingsbidrag 

Biträdande 
förvaltningschef 

BUN DEL/2020 § 128 2020-12-04 BUN/2020:298 Fjärr- och 
distansundervisning 
vid Timrå Gymnasium 
december 

Ordförande 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 124 
Elevbidrag till fristående förskolor 2021 - Drakstadens förskola 
BUN/2020:303 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar: 
 
Bidragsbeloppet till fristående Drakstadens förskola budgetåret 2021, fastställs enligt beskrivning i 
tabell. 
 
_______  
 
Ärendet 
Hemkommunens skyldighet till att lämna bidrag till huvudman för fristående förskola regleras i 
skollagen 2010:800, 8 kap 21-23 §§. 
 
I grundbeloppet ingår budgeterade kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt 
material och utrustning, måltider, lokalkostnader, administration 3% och mervärdesskatt 6%.  
 
Mätdatum är den 15e i varje månad för de barn som är inskrivna och deltar i verksamheten. 
 
Grundbeloppet (enligt skollagen 8 kap 22§ och enligt skolförordningen 14 kap 4-5§§) bestäms utifrån 
samma grunder som kommunen tillämpar för fördelning av resurser till sina egna förskolor. Alla 
kostnadsslag som anges i skollagen och har ett samband med den pedagogiska verksamheten ingår i 
ersättningen. Enligt likabehandlingsprincipen. 
 
Nedan redogörs bidragsbeloppet i en detaljerad ersättningsnivå för förskola budgetår 2021. Varje 
kostnadsslag presenteras var för sig.  
 
  Förskola 

Undervisning  94 551 kr 

Läromedel (pedagogiskt material och utrustning) 1 126 kr 

Måltider 6 628 kr 

Lokalkostnader 17 851 kr 

Grundbelopp 120 156 kr 

Administration 3% 3 605 kr 

Totalt grundbelopp 123 761 kr 

Moms 6% 7 426 kr 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Totalt bidragsbelopp i kr/barn 131 187 kr 

Avgår barnomsorgsavgifter -9 458 kr 

Totalt efter avgifter 121 729 kr 

  

Kronor per månad inklusive moms/barn 10 144 kr 

 
Enligt skollagen 28 kap 5 § får beslut av en kommun i fråga om bidrag överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta fastställa bidragsbeloppet till fristående Drakens förskola 
budgetåret 2021, enligt beskriven tabell. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Drakstadens förskola 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 125 
Elevbidrag fristående förskolor 2021 - Hälsoträdet AB 
BUN/2020:304 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar: 
 
Bidragsbeloppet till fristående förskolan Hälsoträdet AB budgetåret 2021, fastställs enligt beskrivning i 
tabell. 
 
_______  
 
Ärendet 
Hemkommunens skyldighet till att lämna bidrag till huvudman för fristående förskola regleras i 
skollagen 2010:800, 8 kap 21-23 §§. 
 
I grundbeloppet ingår budgeterade kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt 
material och utrustning, måltider, lokalkostnader, administration 3% och mervärdesskatt 6%.  
 
Mätdatum är den 15e i varje månad för de barn som är inskrivna och deltar i verksamheten. 
 
Grundbeloppet (enligt skollagen 8 kap 22§ och enligt skolförordningen 14 kap 4-5§§) bestäms utifrån 
samma grunder som kommunen tillämpar för fördelning av resurser till sina egna förskolor. Alla 
kostnadsslag som anges i skollagen och har ett samband med den pedagogiska verksamheten ingår i 
ersättningen. Enligt likabehandlingsprincipen. 
 
Nedan redogörs bidragsbeloppet i en detaljerad ersättningsnivå för förskola budgetår 2021. Varje 
kostnadsslag presenteras var för sig.  
 
  Förskola 

Undervisning  94 551 kr 

Läromedel (pedagogiskt material och utrustning) 1 126 kr 

Måltider 6 628 kr 

Lokalkostnader 17 851 kr 

Grundbelopp 120 156 kr 

Administration 3% 3 605 kr 

Totalt grundbelopp 123 761 kr 

Moms 6% 7 426 kr 



 
Protokoll 

35 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Totalt bidragsbelopp i kr/barn 131 187 kr 

Avgår barnomsorgsavgifter -9 458 kr 

Totalt efter avgifter 121 729 kr 

  

Kronor per månad inklusive moms/barn 10 144 kr 

 
Enligt skollagen 28 kap 5 § får beslut av en kommun i fråga om bidrag överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta fastställa bidragsbeloppet till fristående förskolan 
Hälsoträdet AB budgetåret 2021, enligt beskriven tabell. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Hälsoträdet AB 
 
Exp     /     2020 
 
 
 

  



 
Protokoll 

36 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 126 
Elevbidrag fristående förskolor 2021 - Vårbackens förskola 
BUN/2020:305 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar: 
 
Bidragsbeloppet till fristående Vårbackens förskola budgetåret 2021, fastställs enligt beskrivning i tabell. 
 
_______  
 
Ärendet 
Hemkommunens skyldighet till att lämna bidrag till huvudman för fristående förskola regleras i 
skollagen 2010:800, 8 kap 21-23 §§. 
 
I grundbeloppet ingår budgeterade kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt 
material och utrustning, måltider, lokalkostnader, administration 3% och mervärdesskatt 6%.  
 
Mätdatum är den 15e i varje månad för de barn som är inskrivna och deltar i verksamheten. 
 
Grundbeloppet (enligt skollagen 8 kap 22§ och enligt skolförordningen 14 kap 4-5§§) bestäms utifrån 
samma grunder som kommunen tillämpar för fördelning av resurser till sina egna förskolor. Alla 
kostnadsslag som anges i skollagen och har ett samband med den pedagogiska verksamheten ingår i 
ersättningen. Enligt likabehandlingsprincipen. 
 
Nedan redogörs bidragsbeloppet i en detaljerad ersättningsnivå för förskola budgetår 2021. Varje 
kostnadsslag presenteras var för sig.  
 
  Förskola 

Undervisning  94 551 kr 

Läromedel (pedagogiskt material och utrustning) 1 126 kr 

Måltider 6 628 kr 

Lokalkostnader 17 851 kr 

Grundbelopp 120 156 kr 

Administration 3% 3 605 kr 

Totalt grundbelopp 123 761 kr 

Moms 6% 7 426 kr 

Totalt bidragsbelopp i kr/barn 131 187 kr 



 
Protokoll 

37 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Avgår barnomsorgsavgifter -9 458 kr 

Totalt efter avgifter 121 729 kr 

  

Kronor per månad inklusive moms/barn 10 144 kr 

 
Enligt skollagen 28 kap 5 § får beslut av en kommun i fråga om bidrag överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta fastställa bidragsbeloppet till fristående Vårbackens 
förskola budgetåret 2021, enligt beskriven tabell. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Vårbackens förskola 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

38 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 127 
Elevbidrag fristående förskolor 2021 - Förskolan Kompassen 
BUN/2020:306 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar: 
 
Bidragsbeloppet till fristående Förskolan Kompassen budgetåret 2021, fastställs enligt beskrivning i 
tabell. 
 
_______  
 
Ärendet 
Hemkommunens skyldighet till att lämna bidrag till huvudman för fristående förskola regleras i 
skollagen 2010:800, 8 kap 21-23 §§. 
 
I grundbeloppet ingår budgeterade kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt 
material och utrustning, måltider, lokalkostnader, administration 3% och mervärdesskatt 6%.  
 
Mätdatum är den 15e i varje månad för de barn som är inskrivna och deltar i verksamheten. 
 
Grundbeloppet (enligt skollagen 8 kap 22§ och enligt skolförordningen 14 kap 4-5§§) bestäms utifrån 
samma grunder som kommunen tillämpar för fördelning av resurser till sina egna förskolor. Alla 
kostnadsslag som anges i skollagen och har ett samband med den pedagogiska verksamheten ingår i 
ersättningen. Enligt likabehandlingsprincipen. 
 
Nedan redogörs bidragsbeloppet i en detaljerad ersättningsnivå för förskola budgetår 2021. Varje 
kostnadsslag presenteras var för sig.  
 
  Förskola 

Undervisning  94 551 kr 

Läromedel (pedagogiskt material och utrustning) 1 126 kr 

Måltider 6 628 kr 

Lokalkostnader 17 851 kr 

Grundbelopp 120 156 kr 

Administration 3% 3 605 kr 

Totalt grundbelopp 123 761 kr 

Moms 6% 7 426 kr 



 
Protokoll 

39 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Totalt bidragsbelopp i kr/barn 131 187 kr 

Avgår barnomsorgsavgifter -9 458 kr 

Totalt efter avgifter 121 729 kr 

  

Kronor per månad inklusive moms/barn 10 144 kr 

 
Enligt skollagen 28 kap 5 § får beslut av en kommun i fråga om bidrag överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta fastställa bidragsbeloppet till fristående Förskolan 
Kompassen budgetåret 2021, enligt beskriven tabell. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Förskolan Kompassen 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

40 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 128 
Elevbidrag fristående grundskolor 2021 - Internationella Engelska 
skolan 
BUN/2020:307 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Bidragsbeloppet till fristående grundskolan Internationella Engelska skolan budgetåret 2021, fastställs 
enligt beskrivning i tabell. 
 
_______  
 
Ärendet 
Hemkommunens skyldighet att lämna bidrag till huvudman för fristående förskoleklass, grundskola och 
fritidshem regleras i skollagen 2010:800, 9 kap. 19-21 §§, 10 kap. 37-39 §§  och 14 kap. 15-17 §§. 

 

I grundbeloppet ingår budgeterade kostnader för undervisning (inklusive ersättning för svenska som 
andra språk och skolans normala stöd till elever i behov av särskilt stöd) lärverktyg, elevhälsa, måltider, 
lokalkostnader, administration 3 % och mervärdesskatt 6 %.  

 

Verksamheter kan söka tilläggsbelopp för extraordinära stödinsatser. För grundskolan kan 
tilläggsbelopp även sökas för modersmål (ingår inte i grundbeloppet).  

 

Mätdatum är den 15:e i varje månad för de elever som är inskrivna och deltar i verksamheten. Undantag 
är juni där mätdatum är den 1:a juni och juli där mätdatum är fr.o.m. höstterminens start. 

 

Grundbeloppet (enligt skollagen 2010:800, 9 kap. 19-21 §§, 10 kap. 37-39 §§ och 14 kap. 15-17 §§ och 
enligt skolförordningen 14 kap 4-5§§) bestäms utifrån samma grunder som kommunen tillämpar för 
fördelning av resurser till sina egna verksamheter av motsvarande slag. Alla kostnadsslag som anges i 
skollagen och har ett samband med den pedagogiska verksamheten ingår i ersättningen. Enligt 
likabehandlingsprincipen. 

 
Nedan redogörs bidragsbeloppet i en detaljerad ersättningsnivå för verksamheterna förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och fritidshem budgetår 2021. Varje kostnadsslag presenteras var för sig.  
 

 



 
Protokoll 

41 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

  Förskoleklass 

Grundskola  

åk 1-6 

Grundskola  

åk 7-9 Fritidshem 

Undervisning 48 089 kr 53 095 kr 66 415 kr 26 736 kr 

Läromedel 2 914 kr 3 202 kr 4 186 kr 612 kr 

Elevhälsovård 3 949 kr 3 673 kr 5 173 kr 0 kr 

Måltider 6 555 kr 6 560 kr 7 962 kr 1 519 kr 

Lokalkostnader 18 675 kr 18 675 kr 18 675 kr 6 392 kr 

Grundbelopp 80 182 kr 85 205 kr 102 411 kr 35 259 kr 

Administration 3% 2 405 kr 2 556 kr 3 072 kr 1 058 kr 

Totalt grundbelopp 82 587 kr 87 761 kr 105 483 kr 36 317 kr 

Moms 6% 4 955 kr 5 266 kr 6 329 kr 2 179 kr 

Totalt bidragsbelopp/elev 87 542 kr 93 027 kr 111 812 kr 38 496 kr 

Avgår barnomsorgsavgifter 0 kr 0 kr 0 kr -7 063 kr 

Totalt bidragsbelopp efter 
avgifter/elev 87 542 kr 93 027 kr 111 812 kr 31 433 kr 

          

Belopp/månad inklusive moms kr 
/elev 7 295 kr 7 752 kr 9 318 kr 2 619 kr 

          

      
Tilläggsbelopp: 

Belopp per 
elev (helår)  

Belopp per 
elev/månad 

   Modersmål F-9 15.199 kr 1 267 kr 

    

Enligt skollagen 2010:800 28 kap 5 § får beslut av en kommun i fråga om bidrag överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
 
 
 
 



 
Protokoll 

42 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta fastställa bidragsbeloppet till fristående grundskolan 
Internationella engelska skolan budgetåret 2021, enligt beskriven tabell. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Internationella Engelska skolan 
 
Exp     /     2020 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 

43 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 129 
Elevbidrag fristående grundskolor 2021 - Kristna skolan Oasen 
BUN/2020:308 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Bidragsbeloppet till fristående grundskolan Kristna skolan Oasen  budgetåret 2021, fastställs enligt 
beskrivning i tabell. 
 
_______  
 
Ärendet 
Hemkommunens skyldighet att lämna bidrag till huvudman för fristående förskoleklass, grundskola och 
fritidshem regleras i skollagen 2010:800, 9 kap. 19-21 §§, 10 kap. 37-39 §§  och 14 kap. 15-17 §§. 

 

I grundbeloppet ingår budgeterade kostnader för undervisning (inklusive ersättning för svenska som 
andra språk och skolans normala stöd till elever i behov av särskilt stöd) lärverktyg, elevhälsa, måltider, 
lokalkostnader, administration 3 % och mervärdesskatt 6 %.  

 
Verksamheter kan söka tilläggsbelopp för extraordinära stödinsatser. För grundskolan kan 
tilläggsbelopp även sökas för modersmål (ingår inte i grundbeloppet).  

 

Mätdatum är den 15:e i varje månad för de elever som är inskrivna och deltar i verksamheten. Undantag 
är juni där mätdatum är den 1:a juni och juli där mätdatum är fr.o.m. höstterminens start. 

 

Grundbeloppet (enligt skollagen 2010:800, 9 kap. 19-21 §§, 10 kap. 37-39 §§ och 14 kap. 15-17 §§ och 
enligt skolförordningen 14 kap 4-5§§) bestäms utifrån samma grunder som kommunen tillämpar för 
fördelning av resurser till sina egna verksamheter av motsvarande slag. Alla kostnadsslag som anges i 
skollagen och har ett samband med den pedagogiska verksamheten ingår i ersättningen. Enligt 
likabehandlingsprincipen. 

 
Nedan redogörs bidragsbeloppet i en detaljerad ersättningsnivå för verksamheterna förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och fritidshem budgetår 2021. Varje kostnadsslag presenteras var för sig.  
 
 
 
 
 



 
Protokoll 

44 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

  Förskoleklass 

Grundskola  

åk 1-6 

Grundskola  

åk 7-9 Fritidshem 

Undervisning 48 089 kr 53 095 kr 66 415 kr 26 736 kr 

Läromedel 2 914 kr 3 202 kr 4 186 kr 612 kr 

Elevhälsovård 3 949 kr 3 673 kr 5 173 kr 0 kr 

Måltider 6 555 kr 6 560 kr 7 962 kr 1 519 kr 

Lokalkostnader 18 675 kr 18 675 kr 18 675 kr 6 392 kr 

Grundbelopp 80 182 kr 85 205 kr 102 411 kr 35 259 kr 

Administration 3% 2 405 kr 2 556 kr 3 072 kr 1 058 kr 

Totalt grundbelopp 82 587 kr 87 761 kr 105 483 kr 36 317 kr 

Moms 6% 4 955 kr 5 266 kr 6 329 kr 2 179 kr 

Totalt bidragsbelopp/elev 87 542 kr 93 027 kr 111 812 kr 38 496 kr 

Avgår barnomsorgsavgifter 0 kr 0 kr 0 kr -7 063 kr 

Totalt bidragsbelopp efter 
avgifter/elev 87 542 kr 93 027 kr 111 812 kr 31 433 kr 

          

Belopp/månad inklusive moms kr 
/elev 7 295 kr 7 752 kr 9 318 kr 2 619 kr 

          

      
Tilläggsbelopp: 

Belopp per 
elev (helår)  

Belopp per 
elev/månad 

   Modersmål F-9 15.199 kr 1 267 kr 

    
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
 
 
 



 
Protokoll 

45 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta fastställa bidragsbeloppet till fristående grundskolan 
Kristna skolan Oasen budgetåret 2021, enligt beskriven tabell. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kristna skolan Oasen 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

46 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 130 
Elevbidrag fristående grundskolor 2021 - Föreningen Mimers Brunn 
BUN/2020:309 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Bidragsbeloppet till fristående grundskolan Föreningen Mimers Brunn budgetåret 2021, fastställs enligt 
beskrivning i tabell. 
 
_______  
 
Ärendet 
Hemkommunens skyldighet att lämna bidrag till huvudman för fristående förskoleklass, grundskola och 
fritidshem regleras i skollagen 2010:800, 9 kap. 19-21 §§, 10 kap. 37-39 §§  och 14 kap. 15-17 §§. 

 

I grundbeloppet ingår budgeterade kostnader för undervisning (inklusive ersättning för svenska som 
andra språk och skolans normala stöd till elever i behov av särskilt stöd) lärverktyg, elevhälsa,  måltider, 
lokalkostnader, administration 3 % och mervärdesskatt 6 %.  

 

Verksamheter kan söka tilläggsbelopp för extraordinära stödinsatser. För grundskolan kan 
tilläggsbelopp även sökas för modersmål (ingår inte i grundbeloppet).  

 

Mätdatum är den 15:e i varje månad för de elever som är inskrivna och deltar i verksamheten. Undantag 
är juni där mätdatum är den 1:a juni och juli där mätdatum är fr.o.m. höstterminens start. 

 

Grundbeloppet (enligt skollagen 2010:800, 9 kap. 19-21 §§, 10 kap. 37-39 §§ och 14 kap. 15-17 §§ och 
enligt skolförordningen 14 kap 4-5§§) bestäms utifrån samma grunder som kommunen tillämpar för 
fördelning av resurser till sina egna verksamheter av motsvarande slag. Alla kostnadsslag som anges i 
skollagen och har ett samband med den pedagogiska verksamheten ingår i ersättningen. Enligt 
likabehandlingsprincipen. 

 
Nedan redogörs bidragsbeloppet i en detaljerad ersättningsnivå för verksamheterna förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och fritidshem budgetår 2021. Varje kostnadsslag presenteras var för sig.       
 
 
 
                         



 
Protokoll 

47 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

  Förskoleklass 

Grundskola  

åk 1-6 

Grundskola  

åk 7-9 Fritidshem 

Undervisning 48 089 kr 53 095 kr 66 415 kr 26 736 kr 

Läromedel 2 914 kr 3 202 kr 4 186 kr 612 kr 

Elevhälsovård 3 949 kr 3 673 kr 5 173 kr 0 kr 

Måltider 6 555 kr 6 560 kr 7 962 kr 1 519 kr 

Lokalkostnader 18 675 kr 18 675 kr 18 675 kr 6 392 kr 

Grundbelopp 80 182 kr 85 205 kr 102 411 kr 35 259 kr 

Administration 3% 2 405 kr 2 556 kr 3 072 kr 1 058 kr 

Totalt grundbelopp 82 587 kr 87 761 kr 105 483 kr 36 317 kr 

Moms 6% 4 955 kr 5 266 kr 6 329 kr 2 179 kr 

Totalt bidragsbelopp/elev 87 542 kr 93 027 kr 111 812 kr 38 496 kr 

Avgår barnomsorgsavgifter 0 kr 0 kr 0 kr -7 063 kr 

Totalt bidragsbelopp efter 
avgifter/elev 87 542 kr 93 027 kr 111 812 kr 31 433 kr 

          

Belopp/månad inklusive moms kr 
/elev 7 295 kr 7 752 kr 9 318 kr 2 619 kr 

          

      
Tilläggsbelopp: 

Belopp per 
elev (helår)  

Belopp per 
elev/månad 

   Modersmål F-9 15.199 kr 1 267 kr 

    

Enligt skollagen 2010:800 28 kap 5 § får beslut av en kommun i fråga om bidrag överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
 
 
 
 



 
Protokoll 

48 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta fastställa bidragsbeloppet till fristående grundskolan 
Föreningen Mimers Brunn budgetåret 2021, enligt beskriven tabell. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Föreningen Mimers Brunn 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

49 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 131 
Elevbidrag fristående grundskolor 2021 - Ulno AB (Prolympia) 
BUN/2020:310 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Bidragsbeloppet till fristående grundskolan Uino AB (Prolympia) budgetåret 2021, fastställs enligt 
beskrivning i tabell. 
 
_______  
 
Ärendet 
Hemkommunens skyldighet att lämna bidrag till huvudman för fristående förskoleklass, grundskola och 
fritidshem regleras i skollagen 2010:800, 9 kap. 19-21 §§, 10 kap. 37-39 §§  och 14 kap. 15-17 §§. 

 

I grundbeloppet ingår budgeterade kostnader för undervisning (inklusive ersättning för svenska som 
andra språk och skolans normala stöd till elever i behov av särskilt stöd) lärverktyg, elevhälsa,  måltider, 
lokalkostnader, administration 3 % och mervärdesskatt 6 %.  

 
Verksamheter kan söka tilläggsbelopp för extraordinära stödinsatser. För grundskolan kan 
tilläggsbelopp även sökas för modersmål (ingår inte i grundbeloppet).  

 

Mätdatum är den 15:e i varje månad för de elever som är inskrivna och deltar i verksamheten. Undantag 
är juni där mätdatum är den 1:a juni och juli där mätdatum är fr.o.m. höstterminens start. 

 

Grundbeloppet (enligt skollagen 2010:800, 9 kap. 19-21 §§, 10 kap. 37-39 §§ och 14 kap. 15-17 §§ och 
enligt skolförordningen 14 kap 4-5§§) bestäms utifrån samma grunder som kommunen tillämpar för 
fördelning av resurser till sina egna verksamheter av motsvarande slag. Alla kostnadsslag som anges i 
skollagen och har ett samband med den pedagogiska verksamheten ingår i ersättningen. Enligt 
likabehandlingsprincipen. 

 
Nedan redogörs bidragsbeloppet i en detaljerad ersättningsnivå för verksamheterna förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och fritidshem budgetår 2021. Varje kostnadsslag presenteras var för sig.  
 
 
 
 
 



 
Protokoll 

50 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

  Förskoleklass 

Grundskola  

åk 1-6 

Grundskola  

åk 7-9 Fritidshem 

Undervisning 48 089 kr 53 095 kr 66 415 kr 26 736 kr 

Läromedel 2 914 kr 3 202 kr 4 186 kr 612 kr 

Elevhälsovård 3 949 kr 3 673 kr 5 173 kr 0 kr 

Måltider 6 555 kr 6 560 kr 7 962 kr 1 519 kr 

Lokalkostnader 18 675 kr 18 675 kr 18 675 kr 6 392 kr 

Grundbelopp 80 182 kr 85 205 kr 102 411 kr 35 259 kr 

Administration 3% 2 405 kr 2 556 kr 3 072 kr 1 058 kr 

Totalt grundbelopp 82 587 kr 87 761 kr 105 483 kr 36 317 kr 

Moms 6% 4 955 kr 5 266 kr 6 329 kr 2 179 kr 

Totalt bidragsbelopp/elev 87 542 kr 93 027 kr 111 812 kr 38 496 kr 

Avgår barnomsorgsavgifter 0 kr 0 kr 0 kr -7 063 kr 

Totalt bidragsbelopp efter 
avgifter/elev 87 542 kr 93 027 kr 111 812 kr 31 433 kr 

          

Belopp/månad inklusive moms kr 
/elev 7 295 kr 7 752 kr 9 318 kr 2 619 kr 

          

      

Tilläggsbelopp: 
Belopp per 
elev (helår)  

Belopp per 
elev/månad 

   Modersmål F-9 15.199 kr 1 267 kr 

    
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
 
 
 



 
Protokoll 

51 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta fastställa bidragsbeloppet till fristående grundskolan Ulno 
AB (Prolympia) budgetåret 2021, enligt beskriven tabell. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Ulno AB (Prolympia) 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

52 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 132 
Elevbidrag fristående grundskolor 2021 - Thorén Framtid 
Kunskapsakademin 
BUN/2020:311 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Bidragsbeloppet till fristående grundskolan Thorén Framtid Kunskapsakademin  budgetåret 2021, 
fastställs enligt beskrivning i tabell. 
 
_______  
 
Ärendet 
Hemkommunens skyldighet att lämna bidrag till huvudman för fristående förskoleklass, grundskola och 
fritidshem regleras i skollagen 2010:800, 9 kap. 19-21 §§, 10 kap. 37-39 §§  och 14 kap. 15-17 §§. 

 

I grundbeloppet ingår budgeterade kostnader för undervisning (inklusive ersättning för svenska som 
andra språk och skolans normala stöd till elever i behov av särskilt stöd) lärverktyg, elevhälsa, måltider, 
lokalkostnader, administration 3 % och mervärdesskatt 6 %.  

 
Verksamheter kan söka tilläggsbelopp för extraordinära stödinsatser. För grundskolan kan 
tilläggsbelopp även sökas för modersmål (ingår inte i grundbeloppet).  

 

Mätdatum är den 15:e i varje månad för de elever som är inskrivna och deltar i verksamheten. Undantag 
är juni där mätdatum är den 1:a juni och juli där mätdatum är fr.o.m. höstterminens start. 

 

Grundbeloppet (enligt skollagen 2010:800, 9 kap. 19-21 §§, 10 kap. 37-39 §§ och 14 kap. 15-17 §§ och 
enligt skolförordningen 14 kap 4-5§§) bestäms utifrån samma grunder som kommunen tillämpar för 
fördelning av resurser till sina egna verksamheter av motsvarande slag. Alla kostnadsslag som anges i 
skollagen och har ett samband med den pedagogiska verksamheten ingår i ersättningen. Enligt 
likabehandlingsprincipen. 

 
Nedan redogörs bidragsbeloppet i en detaljerad ersättningsnivå för verksamheterna förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och fritidshem budgetår 2021. Varje kostnadsslag presenteras var för sig.  
 
 
 
 



 
Protokoll 

53 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 

  Förskoleklass 

Grundskola  

åk 1-6 

Grundskola  

åk 7-9 Fritidshem 

Undervisning 48 089 kr 53 095 kr 66 415 kr 26 736 kr 

Läromedel 2 914 kr 3 202 kr 4 186 kr 612 kr 

Elevhälsovård 3 949 kr 3 673 kr 5 173 kr 0 kr 

Måltider 6 555 kr 6 560 kr 7 962 kr 1 519 kr 

Lokalkostnader 18 675 kr 18 675 kr 18 675 kr 6 392 kr 

Grundbelopp 80 182 kr 85 205 kr 102 411 kr 35 259 kr 

Administration 3% 2 405 kr 2 556 kr 3 072 kr 1 058 kr 

Totalt grundbelopp 82 587 kr 87 761 kr 105 483 kr 36 317 kr 

Moms 6% 4 955 kr 5 266 kr 6 329 kr 2 179 kr 

Totalt bidragsbelopp/elev 87 542 kr 93 027 kr 111 812 kr 38 496 kr 

Avgår barnomsorgsavgifter 0 kr 0 kr 0 kr -7 063 kr 

Totalt bidragsbelopp efter 
avgifter/elev 87 542 kr 93 027 kr 111 812 kr 31 433 kr 

          

Belopp/månad inklusive moms kr 
/elev 7 295 kr 7 752 kr 9 318 kr 2 619 kr 

          

      

Tilläggsbelopp: 
Belopp per 
elev (helår)  

Belopp per 
elev/månad 

   Modersmål F-9 15.199 kr 1 267 kr 

    
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
 



 
Protokoll 

54 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta fastställa bidragsbeloppet till fristående grundskolan 
Thorén Framtid Kunskapsakademin budgetåret 2021, enligt beskriven tabell. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Thorén Framtid Kunskapsakademin 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

55 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 133 
Elevbidrag fristående grundskolor 2021 - Sidsjö Fristående grundskola 
BUN/2020:312 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Bidragsbeloppet till fristående grundskolan Sidsjö Fristående grundskola  budgetåret 2021, fastställs 
enligt beskrivning i tabell. 
 
_______  
 
Ärendet 
Hemkommunens skyldighet att lämna bidrag till huvudman för fristående förskoleklass, grundskola och 
fritidshem regleras i skollagen 2010:800, 9 kap. 19-21 §§, 10 kap. 37-39 §§  och 14 kap. 15-17 §§. 

 

I grundbeloppet ingår budgeterade kostnader för undervisning (inklusive ersättning för svenska som 
andra språk och skolans normala stöd till elever i behov av särskilt stöd) lärverktyg, elevhälsa, måltider, 
lokalkostnader, administration 3 % och mervärdesskatt 6 %.  

 
Verksamheter kan söka tilläggsbelopp för extraordinära stödinsatser. För grundskolan kan 
tilläggsbelopp även sökas för modersmål (ingår inte i grundbeloppet).  

 

Mätdatum är den 15:e i varje månad för de elever som är inskrivna och deltar i verksamheten. Undantag 
är juni där mätdatum är den 1:a juni och juli där mätdatum är fr.o.m. höstterminens start. 

 

Grundbeloppet (enligt skollagen 2010:800, 9 kap. 19-21 §§, 10 kap. 37-39 §§ och 14 kap. 15-17 §§ och 
enligt skolförordningen 14 kap 4-5§§) bestäms utifrån samma grunder som kommunen tillämpar för 
fördelning av resurser till sina egna verksamheter av motsvarande slag. Alla kostnadsslag som anges i 
skollagen och har ett samband med den pedagogiska verksamheten ingår i ersättningen. Enligt 
likabehandlingsprincipen. 

 
Nedan redogörs bidragsbeloppet i en detaljerad ersättningsnivå för verksamheterna förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och fritidshem budgetår 2021. Varje kostnadsslag presenteras var för sig.  
 
 
 
 
 



 
Protokoll 

56 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

  Förskoleklass 

Grundskola  

åk 1-6 

Grundskola  

åk 7-9 Fritidshem 

Undervisning 48 089 kr 53 095 kr 66 415 kr 26 736 kr 

Läromedel 2 914 kr 3 202 kr 4 186 kr 612 kr 

Elevhälsovård 3 949 kr 3 673 kr 5 173 kr 0 kr 

Måltider 6 555 kr 6 560 kr 7 962 kr 1 519 kr 

Lokalkostnader 18 675 kr 18 675 kr 18 675 kr 6 392 kr 

Grundbelopp 80 182 kr 85 205 kr 102 411 kr 35 259 kr 

Administration 3% 2 405 kr 2 556 kr 3 072 kr 1 058 kr 

Totalt grundbelopp 82 587 kr 87 761 kr 105 483 kr 36 317 kr 

Moms 6% 4 955 kr 5 266 kr 6 329 kr 2 179 kr 

Totalt bidragsbelopp/elev 87 542 kr 93 027 kr 111 812 kr 38 496 kr 

Avgår barnomsorgsavgifter 0 kr 0 kr 0 kr -7 063 kr 

Totalt bidragsbelopp efter 
avgifter/elev 87 542 kr 93 027 kr 111 812 kr 31 433 kr 

          

Belopp/månad inklusive moms kr 
/elev 7 295 kr 7 752 kr 9 318 kr 2 619 kr 

          

      

Tilläggsbelopp: 
Belopp per 
elev (helår)  

Belopp per 
elev/månad 

   Modersmål F-9 15.199 kr 1 267 kr 

    
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
 
 
 



 
Protokoll 

57 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta fastställa bidragsbeloppet till fristående grundskolan 
Sidsjö Fristående grundskola budgetåret 2021, enligt beskriven tabell. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Sidsjö Fristående grundskola 
 
Exp     /     2020 
 
 

  



 
Protokoll 

58 

Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 134 
Mötets avslutning 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar. 
 
Mötet avslutas. 
 
_______  
 
Ärendet 
Ordförande ställer frågan om mötets avslutning. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2020 
 
 

 

 

 


	Huvudmannens ansvar: Skolans huvudman ansvarar för att anordna prao. Om det inte går att anordna prao på en arbetsplats betyder det att huvudman ansvarar för att den ersätts med arbetslivsorienterade aktiviteter.
	Rektors ansvar: Skolans rektor ansvarar för att prao blir en del av elevernas utbildning. Om prao inte kan genomföras betyder det att rektor säkerställer att prao ersätts med arbetslivsorienterade aktiviteter i undervisningen.
	Ärendets behandling i sammanträdet Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta ersätta obligatorisk prao med arbetslivsorienterade aktiviteter under läsåret 2020/2021.
	Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.

