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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-12-27 BUN/2022:275 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Val av representanter till grupper och råd 2023-2026 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Följande representanter utses för perioden 2023 till och med 2026: 
 …………….. 
 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden utser representanter till följande grupper och råd under tiden 2023 
till och med 2026: 
 

1. Barn- och utbildningsnämndens beredningsgrupp – nämndsordförande, vice 
nämndsordförande och en ledamot från oppositionen samt en ersättare 

2. Kommunförbundets Skolpresidium – nämndsordförande och vice ordförande 
3. Kommunförbundets Vuxenutbildningsnämndspresidium – nämndsordförande och en 

ledamot från oppositionen 
4. Teknikcollege lokalt för Sundsvall och Timrå – ordförande samt en ersättare 
5. Kommunala tillgänglighets- och pensionärsrådet – en ledamot från majoriteten och en 

ersättare från oppositionen 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Arbetsordning för kommunala tillgänglighets- och pensionärsrådet 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunförbundet – skolpresidium och vuxenutbildningspresidium 
Timrå kommun – Tillgänglighets- och pensionärsrådet 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-12-27 BUN/2022:275 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

Förvaltningschef och skolchef



Timrå Kommun 
Kommunledningskontoret 

Postadress: 861 82 Timrå 
Besöksadress: Köpmangatan 14 
Telefon: 060-16 31 00 

Bankgiro: 5672-9387  
Organisationsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-16 31 05 

Hemsida: www.timra.se 
E-post: info@timra.se 

 

Arbetsordning för Timrå kommuns Tillgänglighets- och 
pensionärsråd (KTPR).  

Rådets roll 

Det kommunala samarbetsrådet är ett organ utan egen beslutande rätt men med en 
viktig funktion utifrån den kompetens som finns i gruppen. Samarbetsrådet arbetar 
utifrån gällande lagar, Agenda 2030, FN- konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning och utifrån universell utformning. Alla människor, 
oavsett funktionsförmåga har rätt till största möjliga självständighet och oberoende. 
Samhället har det grundläggande ansvaret att detta tillgodoses. Samarbetsrådet ska 
arbeta gruppbaserat och inte på individnivå. Rådets intressebevakning ska vara 
kommunövergripande över kommunens ansvarsområden. 

Syfte 

Syftet med rådet är att:  

 Vägleda och förstärka inflytandet i kommunens samhällsfrågor så att ett 
helhetstänk kommer in i ett tidigt skede. 

 Utveckla god samverkan mellan rådets organ och kommunens nämnder 
och förvaltningar och bolag.  

 Samverkansrådet ska genom omvärldsbevakning hålla sig uppdaterad och 
ha goda kunskaper inom sina verksamhetsområden. 

 Lämna remissyttranden på kommunens samhällsplanering så en fungerande 
tillgänglighets och seniorsperspektiv beaktas i all planering.  

 I kommunens nämnder/verksamheter initiera nya frågor som berör 
personer som grupp inom rådets funktioner. 

 Förmedla kunskaper som kan förändra och förbättra människors 
värderingar och attityder. 
  

Sammansättning 

Rådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen utser ordförande, samt en ersättare för dessa bland sina egna 
ordinarie ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsen utser sekreterare för rådet. 
Socialnämnden utser vice ordförande och en ersättare. 



 
 

Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och tekniknämnden samt Miljö- och 
byggnadsnämnden utser vardera en ordinarie ledamot och en ersättare bland sina 
egna ordinarie ledamöter. 

Vidare ska rådet bestå av minst fem (5) ordinarie representanter  och fem (5) 
ersättare från funktionshindersorganiationer och en ordinarie representant och en 
ersättare från var och en av Pensionärernas riksorganisation (PRO),  PRO samråd, 
Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG), Svenska Kommunal Pensionärernas 
förbund (SKPF) och Sveriges Pensionärsförbund (SPF). Dessa representanter ska 
utses på varje organisations styrelsemöte inför varje mandatperiod. 

Rådet ska sammanträda minst fyra (4) gånger per kalenderår. Vid varje möte förs 
protokoll, vilket ska justeras av ordförande och en justerare. Extra sammanträden 
kan hållas om rådets ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.  

Kommunstyrelsen har även möjlighet att uppdra till ordförande, annan ledamot 
eller tjänsteman att informera och samråda med representanter för rådets 
organisationsledamöter i brådskande ärenden när inte hela rådet kan sammankallas.  

Representanter för andra samhällsorgan kan även inbjudas till rådet för 
information, diskussion eller samråd. 

Arvode och reseersättning 

Till ledamöter utgår arvode och resekostnadsersättning i enlighet med rese- och 
ersättningsreglemente i Timrå kommun. 

 Ändring av arbetsordning 

Ändringar i detta reglemente aktualiseras av KTPR eller kommunstyrelsen. Vid 
varje ny mandatperiod ska övervägas om dokumentet behöver revideras. 
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Ann-Christin Isaksson 2022-12-29 BUN/2022:279 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Introduktion till skolans styrning, ansvar och mandat 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Ta del av informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendet 
Inför varje ny mandatperiod ger skolverket ut material för introduktion till skolans styrning, ansvar 
och mandat.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Skolverkets introduktion 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp 2023 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Skolchef



Introduktion till
skolans styrning, 

ansvar och mandat



Sida 2

Styrkedjan
Hela vägen till barnen och eleverna



Sida 3

Bedriva utbildning
En huvudman för skolverksamhet får bedriva utbildning. 

• enskild huvudman

• kommunal huvudman 

• regionen som huvudman

• staten som huvudman



Sida 4

Skolans styrning
kort historisk bakgrund



Sida 5

Skolans styrning 
fortsättning 

Källa: Gunnar Berg vid Mittuniversitetet
Källa: Ulf P Lundgren vid Uppsala universitet och framlidne Bo Lindensjö



Skolväsendets regleringar 
i ett normhierarkist system



Sida 7

Huvudman måste förhålla sig till
A
• skollagen
• förordningar inklusive 
läroplanerna

B 
• kommunallag/lagar som 
styr olika bolagsformer

• förvaltningslag
• arkivlag
• offentlighets- och 
sekretesslag

• dataskyddsförordningen, 
(GDPR)

• diskrimineringslagen
• arbetsmiljölagen 
• föräldrabalken
• hälso- och sjukvårdslagen

 C
• skadeståndslagen
• socialtjänstlagen
• brottsbalken med flera



Sida 8

Den dubbla styrningen
Riksdag och regering

• Uppdrag formulerade i skollag och 
skolförordningarna.

• Uppdrag formulerade i läroplanerna.

• Behörighetskrav för anställning.

Huvudman

• Ansvarar för att verksamheten i den egna 
organisationen följer lagar och förordningar.

• Anställer rektor för skolan respektive 
förskolan.

• Delegerar beslutanderätt.



Sida 9

Resonera om den 
dubbla styrningen

• Vilka utmaningar kan den dubbla styrningen innebära 
för olika nivåer i styrkedjan? 

• Vad behöver ni tänka på för att underlätta de 
utmaningar som den dubbla styrningen innebär?



Sida 10

Huvudmannens ansvar
• Att utbildningen genomförs enligt gällande styrdokument och 
att den är likvärdig. Exempelvis se till att undervisningen 
håller hög kvalitet och att elevers rätt till elevhälsa 
tillgodoses. 

• Att systematiskt och kontinuerligt planera och följa upp 
utbildningen, analysera orsakerna till uppföljningens resultat 
och utifrån analysen genomföra insatser i syfte att utveckla 
utbildningen.

• Att fördela resurser och organisera verksamheten.
• Att utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet.



Sida 11

Resonera om 
huvudmannens ansvar
• Hur märks det att ni har en samsyn på 
huvudmannanivå kring hur ni ska nå god kvalitet i alla 
verksamheter? 
• Hur skapar ni en fungerande dialog i styrkedjan? 
• Hur fördelar ni resurser efter barns och elevers olika 
förutsättningar och behov? 

• Hur vet ni att resurserna utnyttjas på ett sätt så att 
barns och elevers utbildning blir likvärdig och håller 
hög kvalitet i hela organisationen? 



Sida 12

Skolchefens ansvar 

• Uppdrag att stötta huvudmannen i att följa de 
lagar och förordningar som reglerar 
utbildningen. 



Sida 13

Resonera om 
skolchefsrollen
 Är ni överens om vilket ansvar och mandat 

skolchefen har? Vad säger skolchefen själv om 
sitt mandat? 

 Har ni en gemensam syn på vilka förväntningar ni 
har på skolchefen? 

 Vilken dialog behöver ni ha med skolchef för att 
få kommunikationen att fungera så att skolchefen 
kan uppfylla sitt uppdrag?



Sida 14

Rektorns ansvar

• Leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en 
förskole- eller skolenhet. 

• Beslutar om sin enhets inre organisation.
• Fördelar resurser inom enheten efter barnens och 
elevernas olika förutsättningar och behov. 

• Följer upp, analyserar, utvärderar och utvecklar sin 
enhet så att de nationella målen och kvalitetskraven 
uppfylls.



Sida 15

Resonera om rektorsrollen

• På vilket sätt kan ni som nämnd/styrelse och skolchef 
styra och stödja så att rektor har förutsättningar att 
leda och samordna det pedagogiska arbetet på sin 
enhet?

• Hur ser ni till att ni har en fungerande dialog om 
gränsdragningar mellan nämndens/styrelsens och 
skolchefens ansvar kontra rektorns ansvar?



Sida 16

Vem fattar beslut om?
 

• en skolas profil eller inriktning
• en temadag om något, exempelvis värdegrund
• en fristående skolas etablering i kommunen
• en fristående förskolas etablering i kommunen
• skolans ordningsregler
• undervisningens innehåll och form



Sida 17

Kommunens dubbla roll

• Kommunen har ansvar både som 
hemkommun och som huvudman. 



Sida 18

Exempel på vad hemkommunen 
ansvarar för
• Elever som inte går i kommunens förskoleklass, 
grundskola eller grundsärskola/anpassad 
grundskola (från och med 2 juli 2023) på något 
annat sätt får föreskriven utbildning.

• Att hålla sig informerad om sysselsättning för 
ungdomar i kommunen som inte fyllt 20 år och 
inte fullgjort sin skolplikt, inte läser på 
gymnasieutbildning eller har 
gymnasieexamen/gymnasiesärskolebevis* 
(aktivitetsansvar). 

• Att erbjuda studie- och yrkesvägledning inom 
kommunal vuxenutbildning.

• Att upprätta individuell studieplan för elev inom 
kommunal vuxenutbildning.



Sida 19

Exempel på vad hemkommunen 
beslutar om
• skolplikt 
• mottagande i grundsärskola/anpassad 
grundskola (från och med 2 juli 2023) 

• uppskjuten skolplikt 
• skolpliktens tidigare/senare upphörande 
• förelägga vårdnadshavare att vid vite fullgöra 
sina skyldigheter till skolgång 

• skolskjuts

• mottagande i gymnasiesärskolan/anpassad 
gymnasieskola (från och med 2 juli 2023)

• mottagande till kommunal vuxenutbildning
• ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola 
med offentlig huvudman som behöver 
inackordering av på grund av skolgången 

• bidrag till enskilda huvudmän för elever vid 
fristående förskole- och skolenheter



Sida 20

Resonera om 
hemkommunens ansvar
• Hur ser det ut hos er? Reflektera över den dubbla rollen 
som kommuner har. 

• För er som driver enskild verksamhet: Hur fungerar 
kontakten med hemkommunen kring de frågor som 
hemkommunen ansvarar för, exempelvis vid långvarig 
frånvaro?

• Hur samordnar ni som hemkommun samverkan med 
huvudmän i kommunen?
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Ann-Christin Isaksson 2022-12-29 BUN/2022:278 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 060-163433 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Plan för likvärdig skola 2023 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad plan över insatser för en likvärdig skola 2023. 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden får under 2023 ett statsbidrag som föreslås användas till att utöka 
pågående insatser och genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i 
förskoleklass och grundskolan. Bidragsbeloppet 2023 är för Timrå kommun 11 436 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. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plan för likvärdig skola 2023 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2022 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Skolchef



2022 
 2023-01-04

Postadress: 861 82 Timrå 
Besöksadress: Köpmangatan 14 
Telefon: 060-16 31 00 

Bankgiro: 5672-9387  
Organisationsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-57 36 78 

Hemsida: www.timra.se 
E-post: info@timra.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insatser för en likvärdig skola 

2023 

Timrå kommun 
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Bakgrund 

Vi har utgått ifrån vår genomförda nulägesanalys och beskriver nedan kortfattat 
problem och orsaker som lett fram till identifieringen av de utvecklingsområden vi 
valt samt och hur delaktigheten varit i processen med nulägesanalysen.  

Delaktighet 

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete genomförs bland annat genom dialog 
med förskole- och skolenheternas rektorer och förskolechefer. Innan barn- och 
utbildningsnämnden fattar beslut om kvalitetsrapporten samverkas den med 
samtliga förbund som har medlemmar inom området. 

Nulägesanalys 

Vår analys pekar på några områden som vi behöver prioritera under 2022/2023, 
vissa områden ligger kvar under betydligt längre tid. 

 Insatser inom ramen för utvecklingsområdet Digitalisering 

 Socioekonomi, insatser inom våra mest socioekonomiskt utsatta områden 

 Elevhälsa – Främja trygghet och studiero, stärka arbetet mot kränkande 
behandling, utöka elevers inflytande och delaktighet. 

 Studie- och yrkesvägledning – utveckla elever valkompetens och framtidstro 

 Lågstadiesatsning - utveckla läs- och skrivkunskaper hos våra yngre 

 Matematiksatsning i förskoleklass och lågstadiet tillsammans med Sveriges 
kommuner och regioner samt Nationellt centrum för matematik 

 Motverka frånvaro, främja närvaro 

 Fortsatt fokus på genus- och jämställdhetsfrågor 

 

1. Insatser inom ramen för utvecklingsområdet 
Digitalisering 

Planerad insats och koppling till utvecklingsområdet Digitalisering 
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Vi har tillsammans med central IT skapat ett projekt MITS (modern IT i skolan) 
som ska skapa förutsättningar för moderna effektiva arbetssätt som gynnar barn, 
elever, personal och vårdnadshavare. Vi vill även att projektet ska bidra till en 
attraktiv skola för pedagoger, elever och vårdnadshavare samt bidra till att öka den 
digitala mognaden och ge barn och elever likvärdig tillgång till digital kunskap. 
Därigenom finns förutsättningar för högre måluppfyllelse och därmed mer jämlika 
livsvillkor.  
För att främja effektmålen ska projektet arbeta för att leverera en modern IT-miljö 
för Barn och utbildningsförvaltningen som gör att miljön är förberedd för 
framtida krav på digitalisering inom skolan.  

Mål och förväntade effekter 

 Funktionella systemstöd på alla nivåer som underlättar lärande, 
kommunikation och samverkan, uppföljning, analys och förbättring. 

 Genom funktionella systemstöd kunna ta fram information gällande 
elevenens kunskapsutveckling i syfte att se till att eleven når så långt som 
möjligt utifrån sin potential. 

 Förenkla och förbättra det systematiska kvalitetsarbetet 
 Likvärdig tillgång till digital kunskap och digitala enheter 

Ansvar 

Huvudmannen är ansvarig för att ge likvärdiga förutsättningar inom BOU genom 
en digital strategi som är beslutad i februari 2020. 

Förvaltningsledningen ansvarar för att ge enheterna förutsättningar genom att 
tillföra kompetens, kompetensutveckling och andra resurser. 

Rektor ansvarar för att utveckla och genomföra enhetens digitaliseringsplan. 

Uppföljning, utvärdering och delaktighet 

Förvaltningsledningen anställer verksamhetsutvecklare med digitalisering som 
huvudfokus, planeringen av deras arbetsinsatser diskuteras i rektorsnätverken. 
Förvaltningsledningen följer upp insatserna vid planerade dialogmöten under 
vårterminen 2023 och tar med resultaten i huvudmannens årliga kvalitetsrapport 
som samverkas med arbetstagarorganisationerna. 

Förvaltningsledning samt skolledare möts i professionsmöten där 
verksamhetsutvecklarnas arbete följs upp. Uppföljning sker även i dialog mellan 
skolledare och förvaltningsledning. Detta arbete dokumenteras i huvudmannens 
årliga kvalitetsrapport och vid behov sätts nya åtgärder in för att förbättra 
resultatet. 



Sida 4 av 11 

Rektor ansvarar för uppföljning på enhet, förvaltningsledningen ansvarar för 
uppföljning på huvudmannanivå. 

2. Insatser inom ramen för socioekonomiskt utsatta 
områden 

Koppling till utvecklingsområdet  

En av våra största f-6 skolor ligger i kommunens mest socioekonomiskt utsatta 
område. Skolan gör ett gott arbete med elevernas kunskapsresultat men behöver 
stöd inom det vardagliga elevsociala arbetet som kräver mycket av lärarna. 

Modersmål- och studiehandledningsorganisationen behöver ses över organisatoriskt 
under våren 2023. 

Beskrivning av insatsen 

Huvudmannen har beviljat en tillsättning av en elevsamordnare inom 
Mariedalsskolans organisation. Tjänsten ligger inom det elevsociala arbetet med 
nära koppling till grundläggande värden. Den riktar sig direkt mot elever och 
avlastar lärarna i dessa delar, framförallt i mellanrummen mellan lektioner. Fokus 
ska ligga på främjande och förebyggande aktiviteter, men det kan också behövas 
åtgärdande insatser som till exempel att reda ut konflikter innan lektioner börjar. 
Samordnaren tjänstgör också inom fritidshemmet. 

Införandet av tjänsten ska ge skolan bättre förutsättningar att kompensera för 
migrations- eller socioekonomisk bakgrund och ha höga förväntningar på alla 
elever.  

Utredning av hur modersmål- och studiehandledning ska vara organiserat inom 
barn- och utbildningsnämnden. 

Mål och förväntade effekter 

Förbättrat elevsocialt klimat i mellanrum och övergångar ska göra att lärare och 
elever alltid är redo för undervisning och lärande när lektionen börjar. 
Kunskapsresultaten bör på sikt förbättras. 

Kontinuitet och kvalitet i modersmål- och studiehandledningsorganisationen. 

Ansvar 

Skolhuvudmannen ansvarar för att enheterna har rätt förutsättningar.  

Förvaltningsledningen definierar positionen, rektor ansvarar för rekrytering. 
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Rektor har ansvar för att genomföra insatsen samt har personal- och 
arbetsledningsansvar. 

Skolhuvudmannen utreder hur modersmål- och studiehandledning ska vara 
organiserad. 

Uppföljning och utvärdering 

Följs upp som en punkt i dialogen inom det systematiska kvalitetsarbetet. 

Modersmål- och studiehandledningsorganisationen följs upp inom 
skolhuvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 

3. Insatser inom ramen för utvecklingsområdet Elevhälsan 

Planerad insats och koppling till utvecklingsområdet Elevhälsan 

En struktur gällande det hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver 
utvecklas. Vår nulägesanalys visar att det till viss del genomförs insatser som är 
hälsofrämjande och förebyggande men enheterna har svårt att hitta former för 
dokumentation och uppföljning vilket innebär svårigheter i att analysera hur bra 
insatserna är kvalitetsmässigt. Vi kommer därför att vi göra insatser för att öka 
kvaliteten i det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet. Vi kan också se 
att rektorerna behöver stöd i att utarbeta välanpassade positionsbeskrivningar till 
medarbetare inom elevhälsan. Insatsen är kopplad till elevhälsans hälsofrämjande 
och förebyggande arbete. Vi behöver kartlägga risker för elever i arbetsmiljön, 
socialt och pedagogiskt. Vi behöver dessutom en struktur för att planera in 
elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete in i vardagsarbetet på skolan. 

Mål och förväntade effekter 

 Tydlig struktur för elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete.  
 Alla kompetenser inom elevhälsan används ändamålsenligt. Insatsen 

kommer att bidra till en struktur för elevhälsans hälsofrämjande och 
förebyggande arbete, vilket i sin tur leder till att verksamheten kan utvecklas 
så att elever kan känna sig trygga och säkra i sin arbetsmiljö. 

Ansvar 

Skolhuvudmannen ansvarar för att elevhälsan har en tillräcklig och likvärdig 
dimensionering vilket är en förutsättning för ovanstående arbete. 

Rektor ansvarar för att genomföra insatserna samt personal och arbetsledning. 
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Uppföljning, utvärdering och delaktighet 

Förvaltningsledningen följer upp insatserna vid planerade dialogmöten under 
vårterminen 2023 och tar med resultaten i huvudmannens årliga kvalitetsrapport 
som samverkas med arbetstagarorganisationer. 

Rektor ansvarar för att följa upp insatsen i sitt systematiska kvalitetsarbete. 

4. Insatser inom ramen för utvecklingsområdet SYV och 
nyanländas lärande 

Planerad insats och koppling till utvecklingsområdet  

Inom området studie- och yrkesvägledning kommer vi att fortsätta det 
framgångsrika arbetet med vägledning i vid bemärkelse, vilket omfattar samtliga 
verksamheter inom det obligatoriska skolväsendet. Vi kommer även att bygga upp 
en väl fungerande PRAO verksamhet enligt den nya lagstiftningen inom området. 

Mål och förväntade effekter  

 Struktur gällande vägledning i vid bemärkelse. 
 Struktur och utveckling av praktisk arbetslivsorientering (PRAO)  

Ansvar 

Skolhuvudmannen ansvarar för att studie- och yrkesvägledningen har en tillräcklig 
och likvärdig dimensionering vilket är en förutsättning för ovanstående arbete. 

Skolhuvudmannen ansvarar för att utse en samordnare för nyanländas lärande. 

Rektor ansvarar för att genomföra insatserna samt personal och arbetsledning av 
studie- och yrkesvägledare. 

Uppföljning, utvärdering och delaktighet 

Skolledare deltar i professionsnätverk där insatserna planeras och utvärderas. 
Insatserna och effekten tas upp i dialogsamtal mellan förvaltningsledning och 
rektor och redovisas i enhetens samt huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 
som samverkas med samtliga berörd arbetstagarorganisationer. 
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5. Insatser inom ramen för utvecklingsområdet garanti för 
tidiga stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet 

Planerad insats och koppling till utvecklingsområdet  

Fortsättning på det tidigare statsbidraget lågstadiesatsningen.  

Mål och förväntade effekter 

 Bibehålla den personal som anställts via lågstadiesatsningen.  
 Tidiga stödinsatser och därigenom högre likvärdighet och måluppfyllelse i 

årskurs 3 och i förlängningen även i senare årskurser. 

Ansvar 

Rektor ansvarar för att genomföra insatsen. 

Uppföljning och utvärdering 

Rektor ansvarar för att följa upp insatserna i sitt systematiska kvalitetsarbete. 
Skolhuvudmannen följer upp via dialogsamtal och dokumenterar i 
skolhuvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 

6. Insatser inom matematikområdet 

Planerad insats och koppling till utvecklingsområdet 

Deltagande i SKRs matematiksatsning. Insatsen syftar till en samlad kompetens- 
och organisationsutveckling som ska ge långsiktiga effekter på lärares kollegiala 
lärande och på elevers matematikkunskaper. För att göra en sådan förändring 
möjlig och hållbar är det centralt att förvaltningen och skolledningens stöd och 
organisering runt denna professionsutveckling är välplanerad. Politiker, 
förvaltningsledning, rektorer och lärare f-3 deltar. 

Resurser för att genomföra insatsen. 

Mål och förväntade effekter 

 Högre måluppfyllelse inom matematik. 
 Utvecklad undervisning. 
 Ökad matematikkompetens hos lärare. 
 Ökat kollegialt lärande. 
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Ansvar 

Den politiska ledningen avger i och med ansökan till SKR, om deltagande i 
insatsen, en avsiktsförklaring att förbättra matematikundervisningen för sin 
kommuns yngsta elever. 

Skolhuvudmannen ansvarar för att det finns förutsättningar för enheternas 
deltagande. 

Rektor ansvarar för att insatserna genomförs och ger lärare förutsättningar för 
genomförandet. 

Lärare ansvarar för att utveckla sin matematikundervisning tillsammans med 
kollegor. 

Uppföljning och utvärdering 

Skolhuvudman samt rektor följer upp insatserna genom sina respektive 
systematiska kvalitetsarbeten. 

7. Främja närvaro motverka frånvaro 

Planerad insats och koppling till utvecklingsområdet 

I samverkan med socialförvaltningen kommer vi under 2023 att arbeta för att 
främja närvaro och tidigt förebygga frånvaro samt hitta metoder för att få tillbaka 
elever som idag har stor skolfrånvaro. Ett gemensamt projekt har startats upp och 
en skolsocionom är anställd. Två enheter är piloter, Söråkers skola och Ala skola. 

Mål och förväntade effekter 

 Öka närvaron hos elever där frånvaron är oroväckande hög 
 Öka kompetensen hos personal inom både barn- och utbildning och 

socialtjänsten kring att främja närvaro och motverka frånvaro  
 Utveckla det främjande och förebyggande arbetet för att motverka frånvaro  

Detta ska möjliggöras genom: 

 Att öka tillgängligheten i skolans lärmiljöer 
 Att lyfta elevens perspektiv genom fördjupade kartläggningar  
 Systematisk uppföljning 
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Ansvar 

Skolhuvudmannen ansvarar för att ge förutsättningar så att enheterna kan arbeta 
tillsamman med socialförvaltningen och den skolsocionom som är anställd där. 

Rektor ansvarar för att genomföra insatserna samt arbetsledning av skolsocionom. 

Uppföljning och utvärdering 

Skolhuvudmannen samt rektor följer upp och analysera insatsen genom sitt 
systematiska kvalitetsarbete. 

8. GENUS 

Planerad insats och koppling till utvecklingsområdet 

Kartläggning av genusarbete inom förskolan.  

Resurser till fortbildning av personal. 

Mål och förväntade effekter 

Målet är att få ett nuläge så att vi, om det behövs, kan göra rätt insatser. 

Ansvar 

Skolhuvudmannen ansvarar för kartläggning och analys i förskolan. 

Rektor ansvarar för fortbildning av personal. 

Uppföljning och utvärdering 

Skolhuvudmannen samt rektor följer upp arbetet i sitt systematiska kvalitetsarbete 
samt i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2023. 

Styrkor och svagheter med de samlade insatserna  

Arbetssättet ligger i linje med tidigare insatser som är samverkade, framgångsrika 
och etablerade i organisationen. Innehållet kan bli nytt men arbetssättet är bekant.  

Risker 

 Vi har många insatser planerade vilket kan förebyggas genom en klok och 
långsiktig planering. 

 Kompetensförsörjningsproblem 
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Erfarenhetsspridning 

Vi dokumenterar processer på ett systematiskt sätt och delar processbeskrivningar 
digitalt. Skolledare träffas regelbundet i professionsnätverk som leds av biträdande 
förvaltningschefer. Även andra professionsnätverk träffas regelbundet där detta 
arbete kan vara ett inslag. 

Tidplan och kostnader 
Digitalisering 

Våra verksamhetsutvecklare arbetar nu med att förverkliga nämndens 
digitaliseringsstrategi parallellt med den nationella digitaliseringsstrategin. De 
kommer även att arbeta med utbildningsinsatser under 2023. Personalkostnader 
2023. 

Socioekonomiskt utsatta områden 

Resurs rekryterad vårterminen 2021 och för närvarande placerad på 
Mariedalsskolan. Personalkostnad 2023. 

Utredningsresurs gällande modersmål- och studiehandledningsorganisationen. 

Elevhälsa 

Personal är rekryterad, arbetet med hälsofrämjande och förebyggande insatser 
prioriteras. Personalkostnader 2023. 

SYV och nyanländas lärande 

Studie- och yrkesvägledare har rekryterats, arbete med vägledning i vid bemärkelse 
pågår och det gör även arbetet med PRAO. Personalkostnader 2023. 

Tidiga insatser 

Fortsättning på lågstadiesatsningen – personalkostnader 2023. 

Matematiksatsning 

Ansökan om deltagande i SKRs matematiksatsning är inskickad och insatsen 
påbörjades hösten 2020 avseende ledning och styrning. Från och med hösten 2021 
krävdes stor omställning av lärarnas undervisning i årskurserna f-3. Under 2023 
behöver vi resurser till material och till fortbildning.  
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Främja närvaro motverka frånvaro 

Personalkostnader under 2023. 

Genus 

Under 2023 kommer kostnader för fortbildning och kartläggning av nuläge att 
uppstå. 

Kostnadsberäkning 

Verksamhetsutveckling digitalisering  1 400 tkr 
Socioekonomi   1 000 tkr 
Elevhälsopersonal   2 600 tkr 
SYV + samordnare nyanlända     700 tkr  
Garanti för tidiga insatser   4 000 tkr 
Matematiksatsning      500 tkr 
Främja närvaro motverka frånvaro     682 tkr 
Genus       554 tkr 
 
Totalt                        11 436  tkr  
   



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2023-01-09 BUN/2023:14 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Sekretessförbindelse BUN 2023 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden behandlar frågan om sekretess för nämndens politiker. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sekretessförbindelse med information om gällande 
sekretessbestämmelser utifrån aktuell lagstiftning. 
 
Samtliga närvarande undertecknar förbindelsen under sammanträdet 18 januari. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Sekretessförbindelse 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltnings- och skolchef



 

Postadress: 861 82 Timrå 
Besöksadress: Köpmangatan 14 
Telefon: 060-16 31 00 

Bankgiro: 5672-9387  
Organisationsnummer: 212000-2395 
Fax: 060-57 36 78 

Hemsida: www.timra.se 
E-post: info@timra.se 

 

Förbindelse om tystnadsplikt/sekretess 

Inom barn- och utbildningsnämnden kan du komma i kontakt med personliga och 
känsliga uppgifter om enskilda personer. För att skydda varje människas personliga 
integritet finns bestämmelser om sekretess i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 
2009:400). 

Det är förbjudet att röja en sekretessbelagd uppgift, vare sig det sker muntligen, 
genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt. Tystnadsplikt 
gäller för alla som arbetar, praktiserar eller har förtroendeuppdrag inom barn- och 
utbildningsförvaltningen och nämnd. Den som bryter mot offentlighets- och 
sekretesslagen kan straffas för brott mot tystnadsplikten. 

Barn- och utbildningsnämndens sekretess finns bl. a reglerad i OSL 21 kapitel och 
23 kapitel.  
 
När du är osäker i sekretessfrågor har du alltid rätt att få återkomma efter att ha 
rådgjort med ordförande. Detta bör göras skyndsamt. 
 
Det är endast i undantagsfall möjligt att informera andra myndigheter i känsliga 
frågor utan den enskildes samtycke. Detta ställer stora krav på dig i kontakten med 
barn, ungdomar och vuxna. 

 
Huvudregeln är att sekretess råder om enskilds personliga förhållanden och att 
denna sekretess är så stark att utrymme inte finns för meddelarfrihet. Regleras i 
OSL 21 kapitlet 8 §. 

 
Yttrandefrihet råder för sådana uppgifter, som inte omfattas av sekretess. 

 
När du skriver på sekretessbeviset har du rätt att begära ett förtydligande om 
tystnadspliktens innebörd utifrån de förutsättningar som gäller inom ditt 
verksamhetsområde. 
 
Sekretessen gäller även efter det att ditt uppdrag inom barn- och 
utbildningsnämnden upphört. 
 

GDPR – Dataskyddsförordningen 

Dataskyddsförordningen ger ett särskilt skydd för personuppgifter, och reglerar hur 
privata företag och myndigheter hanterar personuppgifter, känsliga personuppgifter 
och personuppgiftsincidenter. Information om GDPR finns på kommunens 
intranät, Timnet, samt webbsida, timra.se. 



Jag har tagit del av informationen om sekretess i denna handling, fått det 
förklarat för mig och förstått innebörden: 

Datum  Personnummer 

 

Namnteckning och namnförtydligande 

 

Original lämnas till registrator  

 

 

Läs mer om kommunens behandling av personuppgifter på kommunens webbplats: 
https://www.timra.se/kommunpolitik/omwebbplatsen/dinarattigheterenligtgdpr 
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-12-28 BUN/2022:261 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Elevbidrag fristående förskolor 2023 - förskolan Kompassen 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar: 
 
Bidragsbeloppet till fristående förskolan Kompassen budgetåret 2023, 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 2023. Varje 
kostnadsslag presenteras var för sig.  
 
  Förskola 
Undervisning 103 216 kr 
Läromedel 905 kr 
Elevhälsovård 0 kr 
Måltider 7 244 kr 
Lokalkostnader 21 278 kr 
Grundbelopp 132 644 kr 
Administration 3% 3 979 kr 
Totalt grundbelopp 136 623 kr 
Moms 6% 8 197 kr 
Totalt bidragsbelopp/elev 144 820 kr 
Avgår barnomsorgsavgifter -10 849 kr 
Totalt efter avgifter 133 971 kr 
Kronor per månad inkl moms 11 164 kr 
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-12-28 BUN/2022:261 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
Protokollsutdrag till 
Förskolan Kompassen 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltnings- och skolchef
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-12-28 BUN/2022:262 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Elevbidrag fristående förskolor 2023 - Drakstadens förskola 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar: 
 
Bidragsbeloppet till fristående Drakstadens förskola budgetåret 2023, 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 2023. Varje 
kostnadsslag presenteras var för sig.  
 
  Förskola 
Undervisning 103 216 kr 
Läromedel 905 kr 
Elevhälsovård 0 kr 
Måltider 7 244 kr 
Lokalkostnader 21 278 kr 
Grundbelopp 132 644 kr 
Administration 3% 3 979 kr 
Totalt grundbelopp 136 623 kr 
Moms 6% 8 197 kr 
Totalt bidragsbelopp/elev 144 820 kr 
Avgår barnomsorgsavgifter -10 849 kr 
Totalt efter avgifter 133 971 kr 
Kronor per månad inkl moms 11 164 kr 
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-12-28 BUN/2022:262 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Drakstadens förskola 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltnings- och skolchef
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-12-28 BUN/2022:263 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Elevbidrag fristående förskolor 2023 - Hälsoträdet AB 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar: 
 
Bidragsbeloppet till fristående förskolan Hälsoträdet budgetåret 2023, 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 2023. Varje 
kostnadsslag presenteras var för sig.  
  Förskola 
Undervisning 103 216 kr 
Läromedel 905 kr 
Elevhälsovård 0 kr 
Måltider 7 244 kr 
Lokalkostnader 21 278 kr 
Grundbelopp 132 644 kr 
Administration 3% 3 979 kr 
Totalt grundbelopp 136 623 kr 
Moms 6% 8 197 kr 
Totalt bidragsbelopp/elev 144 820 kr 
Avgår barnomsorgsavgifter -10 849 kr 
Totalt efter avgifter 133 971 kr 
Kronor per månad inkl moms 11 164 kr 
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-12-28 BUN/2022:263 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Hälsoträdet AB 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltnings- och skolchef
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-12-28 BUN/2022:264 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Elevbidrag fristående förskolor 2023 - personalkooperativet Vårbacken 
ekonomiska förening 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar: 
 
Bidragsbeloppet till fristående personalkooperativet Vårbacken ekonomiska förening budgetåret 2023, 
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 2023. Varje 
kostnadsslag presenteras var för sig.  
 
  Förskola 
Undervisning 103 216 kr 
Läromedel 905 kr 
Elevhälsovård 0 kr 
Måltider 7 244 kr 
Lokalkostnader 21 278 kr 
Grundbelopp 132 644 kr 
Administration 3% 3 979 kr 
Totalt grundbelopp 136 623 kr 
Moms 6% 8 197 kr 
Totalt bidragsbelopp/elev 144 820 kr 
Avgår barnomsorgsavgifter -10 849 kr 
Totalt efter avgifter 133 971 kr 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-12-28 BUN/2022:264 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

Kronor per månad inkl moms 11 164 kr 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Personalkooperativet Vårbacken ekonomiska förening 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltnings- och skolchef



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-12-28 BUN/2022:256 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Elevbidrag fristående grundskolor 2023 - Internationella Engelska 
skolan 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Bidragsbeloppet till fristående grundskolan Internationella Engelska skolan budgetåret 2023, 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 2023. Varje kostnadsslag presenteras var för sig. 
 
 
 
 
 
 
  



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-12-28 BUN/2022:256 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 Förskoleklass Grundskola 1-6 

 
Grundskola 7-9 
 

Fritidshem 
 

Undervisning 51 408 kr 54 155 kr 69 427 kr 
 

28 726 kr 
 

Läromedel 2 248 kr 
 

3 190 kr 
 

3 972 kr 
 

497 kr 
 

Elevhälsovård 4 449 kr 
 

3 994 kr 
 

5 473 kr 
 

0 kr 
 

Måltider 7 156 kr 
 

7 158 kr 
 

8 691 kr 
 

2 045 kr 
 

Lokalkostnader 22 464 kr 
 

22 464 kr 
 

22 464 kr 
 

7 496 kr 
 

Grundbelopp 87 726 kr 
 

90 961 kr 
 

110 028 kr 
 

38 764 kr 
 

Administration 3% 2 632 kr 
 

2 729 kr 
 

3 301 kr 
 

1 163 kr 
 

Totalt grundbelopp 90 357 kr 
 

93 690 kr 
 

113 329 kr 
 

39 927 kr 
 

Moms 6% 5 421 kr 
 

5 621 kr 
 

6 800 kr 
 

2 396 kr 
 

Totalt 
bidragsbelopp/elev 

95 779 kr 
 

99 311 kr 
 

120 129 kr 
 

42 323 kr 
 

Avgår 
barnomsorgsavgifter 

0 kr 
 

0 kr 
 

0 kr 
 

-7 945 kr 
 

Totalt efter avgifter 95 779 kr 
 

99 311 kr 
 

120 129 kr 
 

34 378 kr 
 

Belopp/månad 
inkl moms kr /elev 

7 982 kr 
 

8 276 kr 
 

10 011 kr 
 

2 865 kr 
 

     
Tilläggsbelopp: Belopp per 

elev/månad 
 

   

Modersmål 
Förskoleklass och 
Grundskola åk1-9 

1 733 kr 
 

   

 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 



3 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-12-28 BUN/2022:256 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 
Protokollsutdrag till 
Internationella Engelska skolan 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltnings- och skolchef



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-12-28 BUN/2022:257 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Elevbidrag fristående grundskolor 2023 - Hudik friskoleutbildning AB 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Bidragsbeloppet till fristående grundskolan Hudikskolan AB budgetåret 2023, 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 2023. Varje kostnadsslag presenteras var för sig.  
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-12-28 BUN/2022:257 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 Förskoleklass Grundskola 1-6 

 
Grundskola 7-9 
 

Fritidshem 
 

Undervisning 51 408 kr 54 155 kr 69 427 kr 
 

28 726 kr 
 

Läromedel 2 248 kr 
 

3 190 kr 
 

3 972 kr 
 

497 kr 
 

Elevhälsovård 4 449 kr 
 

3 994 kr 
 

5 473 kr 
 

0 kr 
 

Måltider 7 156 kr 
 

7 158 kr 
 

8 691 kr 
 

2 045 kr 
 

Lokalkostnader 22 464 kr 
 

22 464 kr 
 

22 464 kr 
 

7 496 kr 
 

Grundbelopp 87 726 kr 
 

90 961 kr 
 

110 028 kr 
 

38 764 kr 
 

Administration 3% 2 632 kr 
 

2 729 kr 
 

3 301 kr 
 

1 163 kr 
 

Totalt grundbelopp 90 357 kr 
 

93 690 kr 
 

113 329 kr 
 

39 927 kr 
 

Moms 6% 5 421 kr 
 

5 621 kr 
 

6 800 kr 
 

2 396 kr 
 

Totalt 
bidragsbelopp/elev 

95 779 kr 
 

99 311 kr 
 

120 129 kr 
 

42 323 kr 
 

Avgår 
barnomsorgsavgifter 

0 kr 
 

0 kr 
 

0 kr 
 

-7 945 kr 
 

Totalt efter avgifter 95 779 kr 
 

99 311 kr 
 

120 129 kr 
 

34 378 kr 
 

Belopp/månad 
inkl moms kr /elev 

7 982 kr 
 

8 276 kr 
 

10 011 kr 
 

2 865 kr 
 

     
Tilläggsbelopp: Belopp per 

elev/månad 
 

   

Modersmål 
Förskoleklass och 
Grundskola åk1-9 

1 733 kr 
 

   

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
 



3 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-12-28 BUN/2022:257 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 
Protokollsutdrag till 
Hudikskolan AB 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltnings- och skolchef



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-12-28 BUN/2022:258 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Elevbidrag fristående grundskolor 2023 - Kristna skolan Oasen 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Bidragsbeloppet till fristående grundskolan Kristna skolan Oasen budgetåret 2023, 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 2023. Varje kostnadsslag presenteras var för sig.  
 
 
 
 
 
 
 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-12-28 BUN/2022:258 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 Förskoleklass Grundskola 1-6 

 
Grundskola 7-9 
 

Fritidshem 
 

Undervisning 51 408 kr 54 155 kr 69 427 kr 
 

28 726 kr 
 

Läromedel 2 248 kr 
 

3 190 kr 
 

3 972 kr 
 

497 kr 
 

Elevhälsovård 4 449 kr 
 

3 994 kr 
 

5 473 kr 
 

0 kr 
 

Måltider 7 156 kr 
 

7 158 kr 
 

8 691 kr 
 

2 045 kr 
 

Lokalkostnader 22 464 kr 
 

22 464 kr 
 

22 464 kr 
 

7 496 kr 
 

Grundbelopp 87 726 kr 
 

90 961 kr 
 

110 028 kr 
 

38 764 kr 
 

Administration 3% 2 632 kr 
 

2 729 kr 
 

3 301 kr 
 

1 163 kr 
 

Totalt grundbelopp 90 357 kr 
 

93 690 kr 
 

113 329 kr 
 

39 927 kr 
 

Moms 6% 5 421 kr 
 

5 621 kr 
 

6 800 kr 
 

2 396 kr 
 

Totalt 
bidragsbelopp/elev 

95 779 kr 
 

99 311 kr 
 

120 129 kr 
 

42 323 kr 
 

Avgår 
barnomsorgsavgifter 

0 kr 
 

0 kr 
 

0 kr 
 

-7 945 kr 
 

Totalt efter avgifter 95 779 kr 
 

99 311 kr 
 

120 129 kr 
 

34 378 kr 
 

Belopp/månad 
inkl moms kr /elev 

7 982 kr 
 

8 276 kr 
 

10 011 kr 
 

2 865 kr 
 

     
Tilläggsbelopp: Belopp per 

elev/månad 
 

   

Modersmål 
Förskoleklass och 
Grundskola åk1-9 

1 733 kr 
 

   

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
 



3 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-12-28 BUN/2022:258 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 
Protokollsutdrag till 
Kristna skolan Oasen 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltnings- och skolchef



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-12-28 BUN/2022:259 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Elevbidrag fristående grundskolor 2023 - Föreningen Mimers Brunn 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Bidragsbeloppet till fristående grundskolan Föreningen Mimers brunn budgetåret 2023, 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 2023. Varje kostnadsslag presenteras var för sig.  
 
 
 
 
 
 
 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-12-28 BUN/2022:259 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 Förskoleklass Grundskola 1-6 

 
Grundskola 7-9 
 

Fritidshem 
 

Undervisning 51 408 kr 54 155 kr 69 427 kr 
 

28 726 kr 
 

Läromedel 2 248 kr 
 

3 190 kr 
 

3 972 kr 
 

497 kr 
 

Elevhälsovård 4 449 kr 
 

3 994 kr 
 

5 473 kr 
 

0 kr 
 

Måltider 7 156 kr 
 

7 158 kr 
 

8 691 kr 
 

2 045 kr 
 

Lokalkostnader 22 464 kr 
 

22 464 kr 
 

22 464 kr 
 

7 496 kr 
 

Grundbelopp 87 726 kr 
 

90 961 kr 
 

110 028 kr 
 

38 764 kr 
 

Administration 3% 2 632 kr 
 

2 729 kr 
 

3 301 kr 
 

1 163 kr 
 

Totalt grundbelopp 90 357 kr 
 

93 690 kr 
 

113 329 kr 
 

39 927 kr 
 

Moms 6% 5 421 kr 
 

5 621 kr 
 

6 800 kr 
 

2 396 kr 
 

Totalt 
bidragsbelopp/elev 

95 779 kr 
 

99 311 kr 
 

120 129 kr 
 

42 323 kr 
 

Avgår 
barnomsorgsavgifter 

0 kr 
 

0 kr 
 

0 kr 
 

-7 945 kr 
 

Totalt efter avgifter 95 779 kr 
 

99 311 kr 
 

120 129 kr 
 

34 378 kr 
 

Belopp/månad 
inkl moms kr /elev 

7 982 kr 
 

8 276 kr 
 

10 011 kr 
 

2 865 kr 
 

     
Tilläggsbelopp: Belopp per 

elev/månad 
 

   

Modersmål 
Förskoleklass och 
Grundskola åk1-9 

1 733 kr 
 

   

 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 



3 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-12-28 BUN/2022:259 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 
Protokollsutdrag till 
Föreningen Mimers Brunn 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltnings- och skolchef



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-12-28 BUN/2022:260 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Elevbidrag fristående grundskolor 2023 - Ulno AB (Prolympia) 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Bidragsbeloppet till fristående grundskolan Ulno AB (Prolympia) budgetåret 2023, 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 2023. Varje kostnadsslag presenteras var för sig.  
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-12-28 BUN/2022:260 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 Förskoleklass Grundskola 1-6 

 
Grundskola 7-9 
 

Fritidshem 
 

Undervisning 51 408 kr 54 155 kr 69 427 kr 
 

28 726 kr 
 

Läromedel 2 248 kr 
 

3 190 kr 
 

3 972 kr 
 

497 kr 
 

Elevhälsovård 4 449 kr 
 

3 994 kr 
 

5 473 kr 
 

0 kr 
 

Måltider 7 156 kr 
 

7 158 kr 
 

8 691 kr 
 

2 045 kr 
 

Lokalkostnader 22 464 kr 
 

22 464 kr 
 

22 464 kr 
 

7 496 kr 
 

Grundbelopp 87 726 kr 
 

90 961 kr 
 

110 028 kr 
 

38 764 kr 
 

Administration 3% 2 632 kr 
 

2 729 kr 
 

3 301 kr 
 

1 163 kr 
 

Totalt grundbelopp 90 357 kr 
 

93 690 kr 
 

113 329 kr 
 

39 927 kr 
 

Moms 6% 5 421 kr 
 

5 621 kr 
 

6 800 kr 
 

2 396 kr 
 

Totalt 
bidragsbelopp/elev 

95 779 kr 
 

99 311 kr 
 

120 129 kr 
 

42 323 kr 
 

Avgår 
barnomsorgsavgifter 

0 kr 
 

0 kr 
 

0 kr 
 

-7 945 kr 
 

Totalt efter avgifter 95 779 kr 
 

99 311 kr 
 

120 129 kr 
 

34 378 kr 
 

Belopp/månad 
inkl moms kr /elev 

7 982 kr 
 

8 276 kr 
 

10 011 kr 
 

2 865 kr 
 

     
Tilläggsbelopp: Belopp per 

elev/månad 
 

   

Modersmål 
Förskoleklass och 
Grundskola åk1-9 

1 733 kr 
 

   

 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 



3 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2022-12-28 BUN/2022:260 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 
Protokollsutdrag till 
Ulno AB 
 
Exp     /     2023 
 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltnings- och skolchef
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2023-01-04 BUN/2023:2 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Bidragsbelopp Timrå gymnasium 2023 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa bidragsbelopp för Timrå gymnasium 2023 enligt 
upprättad tabell. 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbeloppen för gymnasieskolan 2023. 
 

Bidragsbelopp 2023 

Inkl. adm och moms 
Program (IMPRE, IMPRO och IMYRK ingår i 
respektive nationellt program) 

Kr/helår 
Barn- och fritidsprogrammet 122 028 kr 

El- och energiprogrammet 104 923 kr 

Ekonomiprogrammet 94 266 kr 

Fordon; transportinriktning 151 720 kr 

Handels- o administrationsprogrammet 116 877 kr 

Försäljnings- och serviceprogrammet (fr.o.m. HT-22) 116 877 kr 

Introduktionsprogrammet IMIND/IMA 197 072 kr 

Introduktionsprogrammet IMSPR/IMS 197 072 kr 

Naturvetenskapsprogrammet 114 585 kr 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 151 197 kr 

Samhällsvetenskapsprogrammet 109 557 kr 

Teknikprogrammet 151 889 kr 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Protokollsutdrag till 
Rektorer gymnasieskolan 
Ekonomikontoret 
 
Exp     /     2023 
 
 



2 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2023-01-04 BUN/2023:2 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltnings- och skolchef
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2023-01-04 BUN/2023:3 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Anmälan om informationsärenden januari 2023 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
 
Ärendet 
Inkomna informationsärenden från föregående redovisning 2022-12-14 

1. Från Studyalong Let´s learn to play 2022-12-01 
Avtal – lärplattform för Kulturskolan Dnr 2022:226 
 

2. Från Polismyndigheten 2022-12-08 
Kopia på polisanmälan krossat fönster på Arenaskolan Dnr 2022:237 
 

3. Från Förvaltningsrätten 2022-12-08 
Dom - avslag på överklagan om skolskjuts Dnr 2022:174 
 

4. Klagomål gällande Arenaskolan 2022-10-19 
Svar på klagomål 2022-12-12 Dnr 2022:183 
 

5. Från Skolverket 2022-12-07 
Information om skolenhetsregister Dnr 2022:236 
 

6. Personuppgiftsincident 2022-12-08 
Upphittat USB-minne Dnr 2022:242 
 

7. Från TietoEvry 2022-12-08 
Personuppgiftsincident i modul Studieplan för mentor Dnr 2022:235 
 

8. Från Skolverket 2022-12-15 
Beviljad rekvisition för statsbidrag Lärarlönelyftet läsår 22/23 Dnr 2022:196 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
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Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2023-01-04 BUN/2023:3 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

Exp     /     2023 
 
 
 
 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Ann-Christin Isaksson 
Förvaltnings- och skolchef



1 
Tjänsteskrivelse  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen   
 Handläggare Datum Diarienummer 
 Johanna Gerdin 2023-01-04 BUN/2023:4 
 
 

Postadress Besöksadress Telefon 
861 82 Timrå Köpmangatan 14 /RedigerareTelefon/ 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Ärendet 
Rapport av delegationsbeslut för aktuell period. 
 
Delegations paragraf Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 
BUN DEL/2022 § 88 Skolchef Anställning av obehörig 

lärare 
BUN/2022:4 

BUN DEL/2022 § 89 Skolchef Anställning av obehörig 
lärare 

BUN/2022:4 

BUN DEL/2022 § 90 Skolchef Anställning av obehörig 
lärare 

BUN/2022:4 

BUN DEL/2022 § 91 Skolchef Anställning av obehörig 
lärare 

BUN/2022:4 

BUN DEL/2022 § 92 Skolchef Beslut gällande 
tilläggsbelopp 

BUN/2022:250 

BUN DEL/2023 § 1 Skolchef Anställning av obehörig 
lärare 

BUN/2022:4 

 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2023 
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