
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen 08.30  

Beslutande 
 

Lisbeth Eklund (S) 
Patrik Eriksson (T) 
Peter Persson (S) ers Pernilla Karlsson (S)  
Håkan Svensson (M) 
Lars-Erik Byström (S) 
Bengt Molander (L) ers Jonathan Lundin (SD) 
Ann-Margret Bäckström (S) ers Björn Könberg (S) 
Erik Andersson (S) 
Ann-Christin Bylund (T) 
Anna Eriksson (C) ers Tobias Pernu (C) 
 

Övriga närvarande 
 

Johanna Gerdin, sekreterare  
Ann-Christin Isaksson, förvaltningschef och skolchef 
Agnesa Shala, controller § 132 
Linda Näslund, controller § 132 
Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef § 135 

Utses att justera Håkan Svensson (M) och Lars-Erik Byström (S) 

Justeringens plats och tid  Barn- och utbildningskontoret 
 Måndag 20 december kl. 8.30 

Underskrifter  

……………………………………………………. …………………………………………………………... 
Lisbeth Eklund, ordförande Johanna Gerdin, sekreterare 

……………………………………………………. ………………………………………………………….. 
, justerare , justerare 

 

 ANSLAG / BEVIS  

Justering av Barn- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

Anslaget uppsatt den 
2021-12-20 

Anslaget nedtas den 
2022-01-18 

Förvaringsplats för protokollet 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Paragrafer 
§129-§155 

……………………………………………………………….. 

 

Johanna Gerdin, sekreterare  
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendelista      sid 

§129 Utse justerare     4 

§130 Fastställa ärendelista     5 

§ 131 Att utse ersättare till barn- och utbildningsnämndens  

beredningsgrupp     6 

§ 132 Ekonomisk periodrapport    7 

§ 133 Revidering av delegationsordning    8 

§134 Informationshanteringsplan 2022    9 

§ 135 Grundskolans läroplan 2022 och nya kursplaner   11 

§136 Produktionskök     12 

§137 Elevbidrag fristående förskolor 2022 - Drakstadens förskola  13 

§ 138 Elevbidrag fristående förskolor 2022 - Hälsoträdet AB  15 

§ 139 Elevbidrag fristående förskolor 2022 - Personalkooperativet  

Vårbacken ekonomiska förening    17 

§ 140 Elevbidrag fristående förskolor 2022 - Förskolan Kompassen  19 

§ 141 Elevbidrag fristående förskolor 2022 - Kullerbyttans  

föräldrakooperativ     21 

§ 142 Elevbidrag fristående grundskolor 2022 - Internationella  

Engelska skolan i Sverige AB    23 

§ 143 Elevbidrag fristående grundskolor 2022 - Kristna skolan Oasen  26 

§ 144 Elevbidrag fristående grundskolor 2022 - föreningen  

Mimers brunn     29 

§ 145 Elevbidrag fristående grundskolor 2022 - Ulno AB (Prolympia)  32 

§ 146 Elevbidrag fristående grundskolor 2022 - Thorén Framtid AB  35 

§ 147 Elevbidrag fristående grundskolor 2022 - Hudikskolan AB  38 

§ 148 Intern kontroll 2021 - kontroll av att åtgärdsprogram  

föregås av adekvat utredning    41 

§149 Uppföljning av planen för intern kontroll 2021   42 

§ 150 Plan för intern kontroll 2022    43 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
§ 151 Månadsrapport anmälan om kränkande behandling  44 
 
§ 152 Månadsrapport anmälan om elevfrånvaro   45 
 
§153 Anmälan av informationsärenden    46 
 
§ 154 Redovisning av delegationsbeslut    47 
 
§ 155 Kostnadsfria mensskydd i grundskolor och gymnasieskola  48 
    

 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 129 

Utse justerare 
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 

1. Som justerare för mötets protokoll utses Håkan Svensson (M) och Lars-Erik Byström (S). 
2. Protokollet justeras måndagen 20 december, kl. 8.30. 

 
Ärendet 
Ordförande ställer frågan om justerare för mötet och tidpunkten för justerande av protokoll. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

5 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 130 

Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Punkt 27 utgår och efterföljande punkter flyttas upp ett steg. 
 
Punkt 30 Kostnadsfria mensskydd i grundskolor och gymnasieskola  
 
_______ 

 
Ärendet 
Som övrig fråga anmäls ledamotinitiativ (motion) Kostnadsfria mensskydd i grundskolor och 
gymnasieskola. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 131 

Att utse ersättare till barn- och utbildningsnämndens beredningsgrupp 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Till ersättare i barn- och utbildningsnämndens beredningsgrupp för perioden 2022 utses Håkan 
Svensson (M). 
 
_______ 

 
Ärendet 
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden utse en ersättare till beredningsgruppen för 
perioden 2022. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2021 
 
 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 132 

Ekonomisk periodrapport 
BUN/2021:16 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Den ekonomiska periodrapporten januari till november 2021 godkänns och läggs till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
Controllers vid ekonomikontoret har upprättat en periodrapport som gäller för januari till och med 
november 2021. Rapporten presenteras för nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ekonomisk periodrapport 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna ekonomiska periodrapporten för januari till 
november 2021 och lägga den till handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 

 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 133 

Revidering av delegationsordning 
BUN/2021:266 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad och uppdaterad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden. 
___________ 
 
Ärendet 
En nämnd får enligt kommunallagen kap 6 § 37 och 7 § 5-6, uppdra åt ett utskott, en ledamot eller en 
anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Om en nämnd 
uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden 
överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att fatta beslut. 
 
Beslut som fattas på delegation ska informeras till nämnden vid nästa nämndsammanträde. 
 
Uppdateringen omfattar skollagens kapitel 6 där ansvaren gällande kränkande behandling skrivs in i 
barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Uppdatering 
Delegationsordning reviderad 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad och uppdaterad delegationsordning för 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Rektorer  
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 134 

Informationshanteringsplan 2022 
BUN/2021:293 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 

1. Fastställa Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden,  
att gälla från och med 1 januari 2022. 
 

2. Upphäva dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden,  
från och med 31 december 2021. 

___________ 
 
Ärendet 
Projektgruppen Timrå i framkant med obrutna flöden har upprättat Informationshanteringsplan för 
Timrå kommun. Informationshanteringsplanen är upprättad enligt klassificeringsstruktur utarbetad av 
SKR och Riksarkivet som en grund för registrering. Syftet med en Informationshanteringsplan med 
Klassificeringsstruktur är att bygga ett nationellt klassificeringsschema som representerar alla 
verksamheter i kommunen och som inom varje område identifierar de processer som bedrivs, ett 
strukturerat sätt att visa vad verksamheterna gör. Denna struktur baseras på de processer i vilka 
informationen flödar och är inte beroende av organisationstillhörighet.  
 
Klassa är en viktig resurs i informationsförvaltningen för bland annat återsökning, dokumentstyrning 
och för att säkerställa dokumentets ursprung. Målet för varje myndighet ska vara att rätt person ska 
kunna komma åt rätt information vid rätt tillfälle. För att uppnå det behöver all information som 
myndigheten hanterar vara klassificerad och försedd med rätt tecken för återsökning och behörighet.  
 
Informationshanteringsplanen kommer att ersätta den nuvarande dokumenthanteringsplanen för att 
tydliggöra att det är informationen som är det centrala. Informationsklassning är en metod som hjälper 
verksamheten att välja rätt åtgärder som skyddar informationen.  
 
Då det är processerna i vilken informationen flödar, som är det primära, fastställs de delar som är 
gemensamma för alla nämnder, te x HR av kommunstyrelsen. I övrigt är det respektive styrelse/nämnd 
som äger beslutet att fastställa sin egen Informationshanteringsplan. Kostverksamheten ingår i barn- 
och utbildningsnämndens ansvar.  
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige har, den 25 november 2019 § 193, beslutat anta Klassificeringsstruktur för 
kommunala verksamheter, som en grund utifrån vilken Timrå kommuns myndigheter gör egna tillägg 
efter behov. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Informationshanteringsplan 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta fastställa Informationshanteringsplan för barn- och 
utbildningsnämnden, att gälla från och med 1 januari 2022. Samt att upphäva dokumenthanteringsplan 
för barn- och utbildningsnämnden, från och med 31 december 2021. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 
 

 
 
Protokollsutdrag till  
Kommunledningskontoret 
Administratörer BoU 
Rektorer 
 
Exp     /     2021 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 135 

Grundskolans läroplan 2022 och nya kursplaner 
BUN/2021:257 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
___________ 
 
Ärendet 
De ändrade läroplanerna och kursplanerna i grundsärskolan och grundskolan börjar gälla höstterminen 
2022. 
 
Det här är nytt 

Det finns ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå. Det har också kommit nya formuleringar om 

sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete i läroplanernas inledande delar. 

 

Börjar gälla från höstterminen 2022 

Alla ändringar ska tillämpas från höstterminen 2022. Det finns inga övergångsregler vilket betyder att 

ändringarna börjar gälla samtidigt för alla årskurser i grundskolan och grundsärskolan. 

 

Läroplanerna får nya förkortningar 

Eftersom läroplanerna har genomgått flera förändringar får de nya förkortningar. 

 Grundskolans läroplan: Lgr22 

 Grundsärskolans läroplan: Lgrsär22 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2021 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 136 

Produktionskök 
BUN/2021:289 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 

1. Uppdra till förvaltningschef att utreda omständigheterna gällande behov av ytterligare 
produktionskök. 
 

2. Be kultur- och tekniknämnden se över vart ytterligare ett produktionskök fysiskt skulle kunna 
vara beläget. 

___________ 
 
Ärendet 
Vårt produktionskök (Centralköket) är med dagens matproduktion använd till maximalt av sin förmåga.  

Socialförvaltningen har signalerat att de kommer att få ett utökat behov av att köpa kost inom 

äldreomsorgen.  

Vår enda möjlighet att producera mat av den mängd som behövs är vårt Centralkök, alla övriga kök är 

mottagningskök (förutom lilla köket på Bergeforsens förskola som inte har kapacitet att ta över 

produktionen). Detta innebär att vi är väldigt sårbara, om produktionen av någon anledning inte 

fungerar på centralköket kan vi inte leverera mat till våra kunder. 

En utredning om behov behöver genomföras och om den utredningen kommer fram till att behovet är 

ytterligare ett produktionskök behöver en utredning om möjlig placering av ytterligare ett 

produktionskök genomföras. 

Optimalt är om dessa utredningar kan löpa parallellt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta uppdra till förvaltningschef att utreda omständigheterna 
gällande behov av ytterligare produktionskök. Samt be kultur- och tekniknämnden se över vart 
ytterligare ett produktionskök fysiskt skulle kunna vara beläget. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kultur- och tekniknämnden 
 
Exp     /     2021 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 137 

Elevbidrag fristående förskolor 2022 - Drakstadens förskola 
BUN/2021:271 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar: 
 

Bidragsbeloppet till fristående Drakstadens förskola budgetåret 2022, 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 2022. Varje 
kostnadsslag presenteras var för sig.  

  Förskola 

Undervisning 97 177 kr 

Läromedel 945 kr 

Måltider 6 780 kr 

Lokalkostnader 19 118 kr 

Grundbelopp 124 020 kr 

    

Administration 3% 3 721 kr 

    

Totalt grundbelopp 127 741 kr 

    

Moms 6% 7 664 kr 

    

Totalt bidragsbelopp/elev 135 405 kr 

Avgår barnomsorgsavgifter -9 767 kr 

Totalt efter avgifter 125 638 kr 

    

Kronor per månad inkl moms 10 470 kr 



 
Protokoll 

14 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

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 
Drakstaden budgetåret 2022, enligt beskriven tabell. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 

 
 
Protokollsutdrag till 
Drakstadens förskola 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 138 

Elevbidrag fristående förskolor 2022 - Hälsoträdet AB 
BUN/2021:272 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar: 
 

Bidragsbeloppet till fristående förskolan Hälsoträdet budgetåret 2022, 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 2022. Varje 
kostnadsslag presenteras var för sig.  
 

  Förskola 

Undervisning 97 177 kr 

Läromedel 945 kr 

Måltider 6 780 kr 

Lokalkostnader 19 118 kr 

Grundbelopp 124 020 kr 

    

Administration 3% 3 721 kr 

    

Totalt grundbelopp 127 741 kr 

    

Moms 6% 7 664 kr 

    

Totalt bidragsbelopp/elev 135 405 kr 

Avgår barnomsorgsavgifter -9 767 kr 

Totalt efter avgifter 125 638 kr 

    

Kronor per månad inkl moms 10 470 kr 



 
Protokoll 

16 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

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 budgetåret 2022, enligt beskriven tabell. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Hälsoträdet AB 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 139 

Elevbidrag fristående förskolor 2022 - Personalkooperativet Vårbacken 
ekonomiska förening 
BUN/2021:273 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar: 
 

Bidragsbeloppet till fristående personalkooperativet Vårbacken ekonomiska förening budgetåret 2022, 

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 2022. Varje 
kostnadsslag presenteras var för sig.  
 

  Förskola 

Undervisning 97 177 kr 

Läromedel 945 kr 

Måltider 6 780 kr 

Lokalkostnader 19 118 kr 

Grundbelopp 124 020 kr 

    

Administration 3% 3 721 kr 

    

Totalt grundbelopp 127 741 kr 

    

Moms 6% 7 664 kr 

    

Totalt bidragsbelopp/elev 135 405 kr 

Avgår barnomsorgsavgifter -9 767 kr 

Totalt efter avgifter 125 638 kr 

    

Kronor per månad inkl moms 10 470 kr 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
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 personalkooperativet 
Vårbacken ekonomiska förening budgetåret 2022, enligt beskriven tabell. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Personalkooperativet Vårbacken ekonomiska förening 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 140 

Elevbidrag fristående förskolor 2022 - Förskolan Kompassen 
BUN/2021:274 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar: 
 

Bidragsbeloppet till fristående förskolan Kompassen budgetåret 2022, 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 2022. Varje 
kostnadsslag presenteras var för sig.  
 

  Förskola 

Undervisning 97 177 kr 

Läromedel 945 kr 

Måltider 6 780 kr 

Lokalkostnader 19 118 kr 

Grundbelopp 124 020 kr 

    

Administration 3% 3 721 kr 

    

Totalt grundbelopp 127 741 kr 

    

Moms 6% 7 664 kr 

    

Totalt bidragsbelopp/elev 135 405 kr 

Avgår barnomsorgsavgifter -9 767 kr 

Totalt efter avgifter 125 638 kr 

    

Kronor per månad inkl moms 10 470 kr 

 



 
Protokoll 

20 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

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 2022, enligt beskriven tabell.  
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Förskolan Kompassen 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

21 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 141 

Elevbidrag fristående förskolor 2022 - Kullerbyttans föräldrakooperativ 
BUN/2021:275 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar: 
 

Bidragsbeloppet till fristående Kullerbyttans föräldrakooperativ budgetåret 2022, 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 2022. Varje 
kostnadsslag presenteras var för sig.  
 

  Förskola 

Undervisning 97 177 kr 

Läromedel 945 kr 

Måltider 6 780 kr 

Lokalkostnader 19 118 kr 

Grundbelopp 124 020 kr 

    

Administration 3% 3 721 kr 

    

Totalt grundbelopp 127 741 kr 

    

Moms 6% 7 664 kr 

    

Totalt bidragsbelopp/elev 135 405 kr 

Avgår barnomsorgsavgifter -9 767 kr 

Totalt efter avgifter 125 638 kr 

    

Kronor per månad inkl moms 10 470 kr 



 
Protokoll 

22 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

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 Kullerbyttans 

föräldrakooperativ budgetåret 2022, enligt beskriven tabell.  

 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kullerbyttans föräldrakooperativ 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

23 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 142 

Elevbidrag fristående grundskolor 2022 - Internationella Engelska 
skolan i Sverige AB 
BUN/2021:276 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

 

Bidragsbeloppet till fristående grundskolan Internationella Engelska skolan budgetåret 2022, 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 2022. Varje kostnadsslag presenteras var för sig.  



 
Protokoll 

24 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

   Förskoleklass   Grundskola 1-6   Grundskola 7-9  

 

Fritidshem  

Undervisning 48 473 kr 52 902 kr 67 192 kr 27 350 kr 

Läromedel 2 392 kr 3 273 kr 4 256 kr 495 kr 

Elevhälsovård 3 961 kr 3 951 kr 5 544 kr 0 kr 

Måltider 6 692 kr 6 691 kr 8 120 kr 1 550 kr 

Lokalkostnader 20 695 kr 20 695 kr 20 695 kr 6 666 kr 

Grundbelopp 82 213 kr 87 512 kr 105 807 kr 36 060 kr 

          

Administration 3% 2 466 kr 2 625 kr 3 174 kr 1 082 kr 

          

Totalt grundbelopp 84 679 kr 90 137 kr 108 982 kr 37 142 kr 

          

Moms 6% 5 081 kr 5 408 kr 6 539 kr 2 229 kr 

          

Totalt bidragsbelopp/elev 89 760 kr 95 545 kr 115 520 kr 39 370 kr 

Avgår barnomsorgsavgifter 0 kr 0 kr 0 kr -7 236 kr 

Totalt bidragsbelopp/elev efter 

avgifter 89 760 kr 95 545 kr 115 520 kr 32 134 kr 

          

Belopp/månad inkl moms kr /elev 7 480 kr 7 962 kr 9 627 kr 2 678 kr 

          

          

Tilläggsbelopp: 

 Belopp per 

elev/månad        

Modersmål F-9 1 260 kr       

 



 
Protokoll 

25 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Enligt skollagen 2010:800 28 kap 5 § får beslut av en kommun i fråga om bidrag överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta fastställa bidragsbeloppet till fristående grundskolan 
Internationella Engelska skolan budgetåret 2022, enligt beskriven tabell. 
  
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
Protokollsutdrag till 
Internationella Engelska skolan 
 
Exp     /     2021 
 

  



 
Protokoll 

26 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 143 

Elevbidrag fristående grundskolor 2022 - Kristna skolan Oasen 
BUN/2021:277 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 

Bidragsbeloppet till fristående grundskolan Kristna skolan Oasen budgetåret 2022, 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 2022. Varje kostnadsslag presenteras var för sig.  
 



 
Protokoll 

27 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

   Förskoleklass   Grundskola 1-6   Grundskola 7-9  

 

Fritidshem  

Undervisning 48 473 kr 52 902 kr 67 192 kr 27 350 kr 

Läromedel 2 392 kr 3 273 kr 4 256 kr 495 kr 

Elevhälsovård 3 961 kr 3 951 kr 5 544 kr 0 kr 

Måltider 6 692 kr 6 691 kr 8 120 kr 1 550 kr 

Lokalkostnader 20 695 kr 20 695 kr 20 695 kr 6 666 kr 

Grundbelopp 82 213 kr 87 512 kr 105 807 kr 36 060 kr 

          

Administration 3% 2 466 kr 2 625 kr 3 174 kr 1 082 kr 

          

Totalt grundbelopp 84 679 kr 90 137 kr 108 982 kr 37 142 kr 

          

Moms 6% 5 081 kr 5 408 kr 6 539 kr 2 229 kr 

          

Totalt bidragsbelopp/elev 89 760 kr 95 545 kr 115 520 kr 39 370 kr 

Avgår barnomsorgsavgifter 0 kr 0 kr 0 kr -7 236 kr 

Totalt bidragsbelopp/elev efter 

avgifter 89 760 kr 95 545 kr 115 520 kr 32 134 kr 

          

Belopp/månad inkl moms kr /elev 7 480 kr 7 962 kr 9 627 kr 2 678 kr 

          

          

Tilläggsbelopp: 

 Belopp per 

elev/månad        

Modersmål F-9 1 260 kr       

  



 
Protokoll 

28 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Enligt skollagen 2010:800 28 kap 5 § får beslut av en kommun i fråga om bidrag överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta fastställa bidragsbeloppet till fristående grundskolan Kristna 

skolan Oasen budgetåret 2022, enligt beskriven tabell. 

 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 
Protokollsutdrag till 
Kristna skolan Oasen 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

29 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 144 

Elevbidrag fristående grundskolor 2022 - föreningen Mimers brunn 
BUN/2021:278 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 

Bidragsbeloppet till fristående grundskolan Föreningen Mimers brunn budgetåret 2022, 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 2022. Varje kostnadsslag presenteras var för sig.  
 



 
Protokoll 

30 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

   Förskoleklass   Grundskola 1-6   Grundskola 7-9  

 

Fritidshem  

Undervisning 48 473 kr 52 902 kr 67 192 kr 27 350 kr 

Läromedel 2 392 kr 3 273 kr 4 256 kr 495 kr 

Elevhälsovård 3 961 kr 3 951 kr 5 544 kr 0 kr 

Måltider 6 692 kr 6 691 kr 8 120 kr 1 550 kr 

Lokalkostnader 20 695 kr 20 695 kr 20 695 kr 6 666 kr 

Grundbelopp 82 213 kr 87 512 kr 105 807 kr 36 060 kr 

          

Administration 3% 2 466 kr 2 625 kr 3 174 kr 1 082 kr 

          

Totalt grundbelopp 84 679 kr 90 137 kr 108 982 kr 37 142 kr 

          

Moms 6% 5 081 kr 5 408 kr 6 539 kr 2 229 kr 

          

Totalt bidragsbelopp/elev 89 760 kr 95 545 kr 115 520 kr 39 370 kr 

Avgår barnomsorgsavgifter 0 kr 0 kr 0 kr -7 236 kr 

Totalt bidragsbelopp/elev efter 

avgifter 89 760 kr 95 545 kr 115 520 kr 32 134 kr 

          

Belopp/månad inkl moms kr /elev 7 480 kr 7 962 kr 9 627 kr 2 678 kr 

          

          

Tilläggsbelopp: 

 Belopp per 

elev/månad        

Modersmål F-9 1 260 kr       

 



 
Protokoll 

31 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Enligt skollagen 2010:800 28 kap 5 § får beslut av en kommun i fråga om bidrag överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta fastställa bidragsbeloppet till fristående grundskolan 

Föreningen Mimers brunn budgetåret 2022, enligt beskriven tabell. 

 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 
Protokollsutdrag till 
Föreningen Mimers brunn 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

32 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 145 

Elevbidrag fristående grundskolor 2022 - Ulno AB (Prolympia) 
BUN/2021:279 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 

Bidragsbeloppet till fristående grundskolan Ulno AB (Prolympia) budgetåret 2022, 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 2022. Varje kostnadsslag presenteras var för sig.  
 



 
Protokoll 

33 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

   Förskoleklass   Grundskola 1-6   Grundskola 7-9  

 

Fritidshem  

Undervisning 48 473 kr 52 902 kr 67 192 kr 27 350 kr 

Läromedel 2 392 kr 3 273 kr 4 256 kr 495 kr 

Elevhälsovård 3 961 kr 3 951 kr 5 544 kr 0 kr 

Måltider 6 692 kr 6 691 kr 8 120 kr 1 550 kr 

Lokalkostnader 20 695 kr 20 695 kr 20 695 kr 6 666 kr 

Grundbelopp 82 213 kr 87 512 kr 105 807 kr 36 060 kr 

          

Administration 3% 2 466 kr 2 625 kr 3 174 kr 1 082 kr 

          

Totalt grundbelopp 84 679 kr 90 137 kr 108 982 kr 37 142 kr 

          

Moms 6% 5 081 kr 5 408 kr 6 539 kr 2 229 kr 

          

Totalt bidragsbelopp/elev 89 760 kr 95 545 kr 115 520 kr 39 370 kr 

Avgår barnomsorgsavgifter 0 kr 0 kr 0 kr -7 236 kr 

Totalt bidragsbelopp/elev efter 

avgifter 89 760 kr 95 545 kr 115 520 kr 32 134 kr 

          

Belopp/månad inkl moms kr /elev 7 480 kr 7 962 kr 9 627 kr 2 678 kr 

          

          

Tilläggsbelopp: 

 Belopp per 

elev/månad        

Modersmål F-9 1 260 kr       

 



 
Protokoll 

34 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Enligt skollagen 2010:800 28 kap 5 § får beslut av en kommun i fråga om bidrag överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta fastställa bidragsbeloppet till fristående grundskolan Ulno 

AB (Prolympia) budgetåret 2022, enligt beskriven tabell. 

 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Protokollsutdrag till 
Ulno AB (Prolympia) 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

35 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 146 

Elevbidrag fristående grundskolor 2022 - Thorén Framtid AB 
BUN/2021:280 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 

Bidragsbeloppet till fristående grundskolan Thorén Framtid AB budgetåret 2022, 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 2022. Varje kostnadsslag presenteras var för sig.  
 



 
Protokoll 

36 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

   Förskoleklass   Grundskola 1-6   Grundskola 7-9  

 

Fritidshem  

Undervisning 48 473 kr 52 902 kr 67 192 kr 27 350 kr 

Läromedel 2 392 kr 3 273 kr 4 256 kr 495 kr 

Elevhälsovård 3 961 kr 3 951 kr 5 544 kr 0 kr 

Måltider 6 692 kr 6 691 kr 8 120 kr 1 550 kr 

Lokalkostnader 20 695 kr 20 695 kr 20 695 kr 6 666 kr 

Grundbelopp 82 213 kr 87 512 kr 105 807 kr 36 060 kr 

          

Administration 3% 2 466 kr 2 625 kr 3 174 kr 1 082 kr 

          

Totalt grundbelopp 84 679 kr 90 137 kr 108 982 kr 37 142 kr 

          

Moms 6% 5 081 kr 5 408 kr 6 539 kr 2 229 kr 

          

Totalt bidragsbelopp/elev 89 760 kr 95 545 kr 115 520 kr 39 370 kr 

Avgår barnomsorgsavgifter 0 kr 0 kr 0 kr -7 236 kr 

Totalt bidragsbelopp/elev efter 

avgifter 89 760 kr 95 545 kr 115 520 kr 32 134 kr 

          

Belopp/månad inkl moms kr /elev 7 480 kr 7 962 kr 9 627 kr 2 678 kr 

          

          

Tilläggsbelopp: 

 Belopp per 

elev/månad        

Modersmål F-9 1 260 kr       

 



 
Protokoll 

37 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Enligt skollagen 2010:800 28 kap 5 § får beslut av en kommun i fråga om bidrag överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta fastställa bidragsbeloppet till fristående grundskolan Thorén 

Framtid AB budgetåret 2022, enligt beskriven tabell. 

 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 
Protokollsutdrag till 
Thorén Framtid AB 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

38 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 147 

Elevbidrag fristående grundskolor 2022 - Hudikskolan AB 
BUN/2021:281 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 

Bidragsbeloppet till fristående grundskolan Hudikskolan AB budgetåret 2022, 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 2022. Varje kostnadsslag presenteras var för sig.  
 



 
Protokoll 

39 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

   Förskoleklass   Grundskola 1-6   Grundskola 7-9  

 

Fritidshem  

Undervisning 48 473 kr 52 902 kr 67 192 kr 27 350 kr 

Läromedel 2 392 kr 3 273 kr 4 256 kr 495 kr 

Elevhälsovård 3 961 kr 3 951 kr 5 544 kr 0 kr 

Måltider 6 692 kr 6 691 kr 8 120 kr 1 550 kr 

Lokalkostnader 20 695 kr 20 695 kr 20 695 kr 6 666 kr 

Grundbelopp 82 213 kr 87 512 kr 105 807 kr 36 060 kr 

          

Administration 3% 2 466 kr 2 625 kr 3 174 kr 1 082 kr 

          

Totalt grundbelopp 84 679 kr 90 137 kr 108 982 kr 37 142 kr 

          

Moms 6% 5 081 kr 5 408 kr 6 539 kr 2 229 kr 

          

Totalt bidragsbelopp/elev 89 760 kr 95 545 kr 115 520 kr 39 370 kr 

Avgår barnomsorgsavgifter 0 kr 0 kr 0 kr -7 236 kr 

Totalt bidragsbelopp/elev efter 

avgifter 89 760 kr 95 545 kr 115 520 kr 32 134 kr 

          

Belopp/månad inkl moms kr /elev 7 480 kr 7 962 kr 9 627 kr 2 678 kr 

          

          

Tilläggsbelopp: 

 Belopp per 

elev/månad        

Modersmål F-9 1 260 kr       

 



 
Protokoll 

40 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Enligt skollagen 2010:800 28 kap 5 § får beslut av en kommun i fråga om bidrag överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta fastställa bidragsbeloppet till fristående grundskolan 

Hudikskolan AB budgetåret 2022, enligt beskriven tabell. 

Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 
Protokollsutdrag till 
Hudikskolan AB 
 
Exp     /     2021 
 

  



 
Protokoll 

41 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 148 

Intern kontroll 2021 - kontroll av att åtgärdsprogram föregås av adekvat 
utredning 
BUN/2020:285 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 
 
_________ 
 
Ärendet 
Granskningen avser kontroll av att åtgärdsprogram föregås av adekvat utredning av elevs behov av 
särskilt stöd. (2010:800) 3 kap 7-9§§ 
 
Kontroll har genomförts via stickprov. Perioden som granskats 210111 – 211115. 
 
Stickprovskontrollen visar att åtgärdsprogrammen föregåtts av en utredning av elevens behov av 
särskilt stöd. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Rapport Granskning av intern kontroll 2021 - kontroll av att åtgärdsprogram föregås av adekvat 
utredning av elevs behov av särskilt stöd 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Grundskolans rektorer och administratörer 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

42 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 149 

Uppföljning av planen för intern kontroll 2021 
BUN/2020:285 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad rapport gällande uppföljning av planen för intern kontroll 2021 
 
_________ 
 
Ärendet 
Förvaltningen har upprättat en rapport som beskriver arbetet och resultatet av de kontroller som 
genomförts enligt internkontrollplan 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Rapport 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad rapport och lägga den till handlingarna.  
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

43 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 150 

Plan för intern kontroll 2022 
BUN/2021:267 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Godkänna upprättad plan för intern kontroll 2022. 
 
_________ 
 
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 nämndssammanträdet den 24 november fick nämndens ledamöter ta del av dokumentation 
gällande möjliga risker inom sitt verksamhetsområde. Eftersom mötet genomfördes digitalt försvårades 
möjligheten att vid sammanträdet föra dialog om ytterligare risker. Nämndens ledamöter fick därför, 
med stöd av den presenterade dokumentationen, ytterligare en vecka på sig att inkomma med 
kompletterande förslag på risker.  
 
Förslag från barn- och utbildningsnämndens ledamöter samt tjänstepersoner inom barn- och 
utbildningsförvaltningen ligger till grund för planen gällande intern kontroll 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Risk- och väsentlighetsanalys 
Plan för intern kontroll 2022 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna upprättad plan för intern 
kontroll 2022. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

44 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 151 

Månadsrapport anmälan om kränkande behandling 
BUN/2021:228 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
 
_________ 

 
Ärendet 
Skollagen kap 6 § 10: 
 
”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.”  
 
Här får nämnden löpande ta del av månadsrapporter med statistik för inskickade ärenden av kränkande 
behandling under aktuellt läsår, från förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Månadsrapport kränkande behandling  
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna månadsrapporten och lägga den till handlingarna.  
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

45 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 152 

Månadsrapport anmälan om elevfrånvaro 
BUN/2021:229 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 
 
_________ 

 
Ärendet 
Skollagen (2018:1098) 7 kap 19a§: 
 
”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.” 
 
Nämnden får löpande ta del av månadsrapporter med frånvarostatistik från de olika grundskolorna och 
för gymnasieskolan under aktuellt läsår. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Månadsrapport elevfrånvaro 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Lisbeth Eklund (S) föreslår nämnden besluta godkänna månadsrapporten och lägga den till handlingarna.  
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

46 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 153 

Anmälan av informationsärenden 
BUN/2021:31 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Anmälan läggs till handlingarna. 
 
_________ 

 
Ärendet 
Inkomna informationsärenden från föregående redovisning 211124. 
 

1. Från rektor Arenaskolan 2021-11-23 
Beslut om avstängning av elev Dnr 2021:262 
 

2. Från rektor Arenaskolan 2021-11-23 
Beslut om avstängning av elev Dnr 2021:263 
 

3. Från rektor Arenaskolan 2021-11-29 
Beslut om avstängning av elev Dnr 2021:270 
 

4. Från Skolverket 2021-11-24 
Beslut om redovisning av kvalitetssäkrande åtgärder 2021 Dnr 2020:293 
 

5. Från Skolverket 2021-11-24 
Beslut om beviljad rekvisition för statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem 
inte erbjuds för 2021 
 

6. Från Förvaltningsrätten Härnösand 2021-11-30 
Beslut om att överklagan gällande skolskjuts avslås Dnr 2021:136 
 

7. Från Skolverket 2021-11-30 
Beslut om beviljad rekvisition för statsbidrag för anställning av lärarassistenter 2021 Dnr 
2021:134 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2021 

 



 
Protokoll 

47 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 154 

Redovisning av delegationsbeslut 
BUN/2021:15 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
_________ 

 
Ärendet 
Rapport av delegationsbeslut för aktuell period. 
 
Delegations 

paragraf 

Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer 

BUN DEL/2021  

§ 90 

Delegationsbeslut 

biträdande 

förvaltningschef 

Mottagande av barn från 

annan kommun 

BUN/2021:40 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
Exp     /     2021 
 
 

  



 
Protokoll 

48 

Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 155 

Kostnadsfria mensskydd i grundskolor och gymnasieskola 
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Övriga frågan Kostnadsfria mensskydd i grundskolor och gymnasieskola hänskjuts till kommande 
ärendeberedning i februari 2022. 
 
_______ 
 
Ärendet 
Patrik Eriksson (T) anmäler som övrig fråga ledamotinitiativ (motion) Kostnadsfria mensskydd i 
grundskolor och gymnasieskola i Timrå kommun.  
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Ordförande föreslår att frågan hänskjuts till kommande ärendeberedning i februari inför nämndmöte 
16 februari. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag till 
 
 
Exp     /     2021 
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